
http://www.ghaemiyeh.com






ریدغلا همجرت 
: هدنسیون

 ( هر  ) ینیما همالع 

: یپاچ رشان 

تثعب داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دلج 13 ریدغلا -  9همجرت 

باتک 9تاصخشم 

هدنراگن 10نخس 

وا هتشاگن  هدنراگن و  زا  همان  شیاتس  11هس 

14هچابید

نرق 09 رد  ریدغ  15ءارعش 

یلح سدنرع  نبا  15هیریدغ 

15هراشا

اههدورس يارب  25یسیونریز 

وا ياه  هدورس  هنومن  سدنرع و  نبا  همان  29یگدنز 

اه هدورس  زا  يا  هراپ  39لصا 

یلح رغاد  نبا  43هیریدغ 

43هراشا

شیاه هماکچ  زاغآرس  وا و  ياه  هدورس  زا  يا  46هنومن 

همان 48یگدنز 

اه هدورس  زا  يا  هراپ  55لصا 

یلح یسرب  ظفاح  57هیریدغ 

58هراشا

یسرب 58همانیگدنز 

اهنآ نوماریپ  رد  یبدا  یخیرات و  ياه  یسررب  نید و  ناربهار  كوس  شیاتس و  رد  یسرب  ياه  63هدورس 

63هراشا

نآ هب  یعبس  نبا  ياه  هدوزفا  اب  یسرب  هماکچ  69نادرگرب 
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نآ هب  يوحن  دمحا  ياه  هدوزفا  اب  یسرب  هماکچ  74نادرگرب 

یسرب ياه  هدورس  زا  يا  هراپ  105لصا 

اه یناوخ  رترب  رد  110ییوگفازگ 

110هراشا

رکبوب هرابرد  اه  114ییوگفازگ 

؟ دش ماجنا  هنوگچ  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبوب  ندیزگرب  114راک 

115هراشا

رکبوب شنیزگ  ربارب  رد  یلع  ياه  119شنکاو 

هیقشقش ینارنخس  نارگ  121وگزاب 

لین يارسنخس  ياه  125هدبرع 

دنا هدرمش  رکبوب  يارب  هک  ییاه  126يرترب 

شا یناور  ياه  هیام  اه و  132شنم 

132هراشا

درکن يراسگ  یم  زگره  رکبوب  دناسر  یم  هک  یشرازگ  135یسررب 

؟ دش هتخانش  اوران  یماگنه  هچ  زا  يراسگ  138هداب 

دنام یم  رد  هلالک ) ابا -   ) نآرق ياه  هژاو  ندومن  زاب  رد  140رکبوب 

140هراشا

راکهزب 143نادهتجم 

ادخ همان  زا  رکبوب  یهاگآ  دنچ  144نوچ و 

ربمایپ همانرب  ییامن  زاب  رد  هفیلخ  145ياوشیپ 

145هراشا

هدش وگزاب  رکبوبا  نابز  زا  هک  ییاه  ثیدح  هریجنز  رد  146یسررب 

اه همان  نیئآ  زا  یهاگآ  رد  نارگید  اب  رکبوب  شجنس  ربمایپ و  ياه  همان  نیئآ  151یناوارف 

ربمایپ زا  رکبوب  همانرب  154ییادج 
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رکبوب هنارسدوخ  ياه  155تشادرب 

155هراشا

گرزب ردام  هرهب  هرابرد  هفیلخ  156تشادرب 

يردام يردپ و  گرزب  ردام  هرهب  هرابرد  يو  156تشادرب 

156هراشا

دندرک لامیاپ  يرتخد  ناگداون  هرابرد  ار  ادخ  157نامرف 

دنیام نادنزرف  ام  ناگداز  159رتخد 

دزد رفیک  هرابرد  رکبوب  تسردان  165يرواد 

گیر هدرم  زا  گرزب  ردپ  هرهب  هرابرد  هفیلخ  165تشادرب 

نارتهک هب  ندیشخب  یئاورنامرف  رد  هفیلخ  167تشادرب 

تسا ناگدیرفآ  نیرترب  ربمایپ  170نیشناج 

نارگید هاگدید  زا  ربمایپ  171ینیشناج 

ناینس هدوت  دزن  ربمایپ  171ینیشناج 

171هراشا

ینالقاب 171راتفگ 

171هراشا

نارگدادیب ناراکهبت و  ربارب  رد  مدرم  ندرک  هدرب  يارب  يزاس  173ثیدح 

ینازاتفت 175راتفگ 

یجیا یضاق  175راتفگ 

ءانثلا وبا  176راتفگ 

دوش یم  هتسب  هنوگچ  تماما  176نامیپ 

176هراشا

يدروام 177راتفگ 

ینیوج 178راتفگ 
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یبطرق 178راتفگ 

هنیمز نیا  رد  وا  نانخس  ربمایپ و  ینیشناج  زا  رمع  179تشادرب 

هورگ نیا  هاگدید  زا  ربمایپ  ینیشناج  هب  180یهاگن 

رکبوب تشادرب  زا  ناینس  184يوریپ 

184هراشا

ناگمه رب  رمعو  رکبوب  يرترب  رد  يرتو  186نخس 

ییادخ تشونرس  زا  هفیلخ  187تشادرب 

187هراشا

ییادخ تشونرس  زا  هشیاع  189تشادرب 

دنراگنایب هتسیاب  ار  يو  راک  هک  نآ  میب  زا  دنک  یمن  ینابرق  ربمایپ  189نیشناج 

یمیلس ناگتشگرب  شیک  189زا 

دنازوس یم  ار  هاجف  ربمایپ  191نیشناج 

کلام ناتساد  رد  هفیلخ  192روتسد 

192هراشا

تفرگ ناوت  دلاخ  زا  رکبوب  ینابیتشپ  يارب  هک  ییاه  195هدرخ 

وا مشخ  نتخیگنارب  ربمایپ و  راگزور  رد  دلاخ  201ياهیراکهبت 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  203هرابرد 
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دلج 13 ریدغلا -  همجرت 

باتک تاصخشم 

.1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
یسراف  . بدالا ۀنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  يدادرارق :  ناونع 

. دمحمازریم اضریلع  رظن  ریز  يدحاو ؛ یقتدمحم  همجرت  ینیما  نیسحلادبع  ریدغلا /  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

رشن 1387  پاچ و  زکرم  تثعب ، داینب  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
11ج  يرهاظ :  تاصخشم 

 : ج 4 9643093646 ؛  ج 3 :  964-309-768-4 ؛   : 2 ج . 964-309-737-4 ؛   : 1 ج . 964-309-366-2 ؛  هرود :  کــباش : 
 : 10 ج . 9 964-309-384-0 ؛ :  ج . 9643097560 ؛   : 8 ج . 7 964-309-754-4 ؛ :  ج . 9643097390 ؛   : 5 ج . 9643093654 ؛ 

9643097692  : 11 ج . X-720-309-964 ؛ 
( يراپسنورب مودپاچ / ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

لامج موس  دـلج  یمالـسالا ، خیـش  یلع  يدـحاو ، یقتدـمحم  مود  دـلج  مجرتم  دراد . ار  دوخ  صاخ  مجرتم  باتک  دـلج  ره  تشاددای : 
ربکا متـشه  متفه و  دلج  ، يزارفیرـش دـمحم  مشـش  دـلج  ینابرق ، نیدـباعلانیز  مجنپ  دـلج  يدوبهب ، رقابدـمحم  مراهچ  دـلج  يوسوم ،

. تسا لیلجت  لیلج  مهدزای  دلج  یسراف ، نیدلالالج  مهد  مهن و  دلج  توبث ،
. مود پاچ  تشاددای : 

(. 1386 لوا : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1385 لوا : پاچ   ) 3و4 ج . تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 8 و 10 ، 7 ، 6 ، 3 ، 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 5 ج . تشاددای : 
(. 1386 لوا : پاچ   ) 7 ج . تشاددای : 

(. اپیف () 1386 لوا : پاچ  )11 ، 8 ج . تشاددای : 
(. لوا 1385 پاچ   ) ج 9 10 تشاددای : 

(. 1387 مود : پاچ   ) 9 ج . تشاددای : 
. ریدغلا همجرت  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. ریدغلا همجرت  دلج :  يور  ناونع 
تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
مجرتم یقت  دمحم  يدحاو  هدوزفا :  هسانش 

-1325 اضریلع ، دمحم ، ازریم  هدوزفا :  هسانش 
رشن پاچ و  زکرم  تثعب . داینب  هدوزفا :  هسانش 

8غ4041 1387 فلا /BP223/54 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/452 ییوید :  يدنب  هدر 
م19672-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

هدنراگن نخس 

نابرهم  رگشیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
هتسویپ یساپس  هدمآ و  رب  یئوزرآ 

يزوت نیک  ياه  هزیگنا  زا  هک  دـنرگنب  شیالآ  یب  يدـید  اب  ار  باتک  نیا  رورپ ، گنهرف  ناداتـسا  هدوت و  ناـگرزب  هک  میدوب  راودـیما  اـم 
- تقیقح هک  میدرگ  نآ  هدامآ  میبایرد و  اررگیدکی  نخـس  میناوتب  یناسآ  هب  ات  دشاب  رود  هب  اه  يریگ  تهج  اه و  یگنـسباو  زاو  رانکرب 

تـسد نیرت  روتـسا  هب  میئآ و  رد  هار  نیرت  کیدزن  زا  هاوخلد  شزاس  یتشآ و  هب  ندیـسر  يارب  میریذپب و  ار  هتفای - زاب  هدـشمگ  نامه  ای 
متشادن . یتساوخ  نآ - يوسهب  مدرم  ندناوخ  و  قح - ندرک  راکشآ  زج  تسا ) هاوگ  ادخ   ) نم اریز  مینزب  گنچ  اهرازفا 

هن تسا ، يرگنـشور  رد  یئاناوت  تحارـص و  اهنت  دنگوس ) يدنوادخ  تایح  هب   ) دنرادنپ یم  راتفگ  رد  یتشرد  ناگدـنناوخ ، مه  ار  هچنآ 
نسح ینغلا  دبع  دمحم  هرهاق - رد  سیلپ  هدکشناد  رد  یسانش  هعماج  تایبدا و  داتسا  مارها و  يارسنخس  هچنانچ  وگم  وگب  رد  یتخس  رس 
وگاو دیامن - یم  زاب  ار  هدنراگن  شنم  دیاتس و  یم  ار  ام  باتک  هک  يا  هماکچ  رد  ار - نآ  هتخانش و  ام  راک  رد  ار  فده  نیا  زین  يرصم -

دنک : یم 

تسا  هنایوج  یتشآ  مرن و  وا  تشرس  يوخ و 
دیارگ یم  یتخسرس  هب  دیآ  نایم  هب  هک  دربن  ياپ  یلو 

هحفص 6 ] ] 

دنا هنوگ  نیمه  هب  شیوخ  ياه  شنم  رد  ناروشناد 
." دنیآ یم  مه  رادید  هب  باتش  اب  زاب  ودنوش  یم  رود  رگیدکی  زا 

هک مرادـنپ  میتشاد و  ناشیا  هب  کین  نامگ  هک  دـنا  نانچنآ  یمارگ  ناگدـنناوخ  مینیب  یم  درک و  هدروآ  رب  ار  ام  يوزرآ  كاـپ ، دـنوادخ 
زا هدیـسر - شرازگ  ام  هب  هچنانچ  هک  میرگن - یم  ار  مدرم  ناگرزب  کنیا  و  ساپـس - ار  يادخ  هک  دنا - هدرب  نم  هب  وکین  نامگ  زین  نانآ 
هک دـنناد  یم  هنو  دـنراد  یئانـشآ  هدـنراگن  تایحور  اب  هن  هک  یناهاگآ  اـن  ياـه  يرگبوشآ  ربارب  رد  مه  نآ  دـننک ، یم  یناـبیتشپ  باـتک 

ناـگدربمان ناـغمرا  ار  دوـخ  ساپـسنارازه  میراذـگب و  ما ، هدروآ  دورف  رـس  هدـش و  مخ  رمک  اـت  مدرم  يارب  یهاوـخکین  هار  رد  هنوـگچ 
مینادرگ .

هب مه  نآ  دش ، ریزارس  ام  يوس  هب  اهرانک  هشوگ  همه  کیدزن و  رود و  ياهرهش  زا  هدوب  ناوارف  ياه  شیاتس  رگـشیامن  هک  یئاهراتـشون 
یگدـندکی بادرگ  رد  ار  نانآ  تسناوتن  یگنوگ  ود  نیا  یلو  دوبنیکی  ام  اب  ناشیا  ياه  شیارگ  اه و  تشاد  رب  هک  یمدرم  ياـه  هماـخ 

راتـساوخ ار  نید - ادـخ و  هار  رديردارب  مه  و  ینید - عامتجا  کی  دـنرآنابز و  رب  ار  تسار  نخـس  اراکـشآ  هکنیا  زااـت  دزاـس  نوگنرس 
مارها هدربمان ي  رونخـس  هک  میتسه  يا  هنوگ  هب  امو  دـنردارب "  رگیدـکی  اب  ناگدروآ  ناـمیا  هک  تسین  نیا  زج  اریز "  دـننامب . زابدنـشاب 

هتفگ :
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دهد یم  ياج  هورگ  کی  نورد  ار  ام  همه  ناسمه ، نامرآ  یتسار  هب  "
ددنویپ یم  مه  هب  هار  کی  ندرک  لابند  رد  ار  ام  امنهار ، شیک  و 

میدرگ نآ  وریپ  میرادرب و  ماگ  سوه  هار  رد  دنچ  ره 
. " درآ یم  دیدپ  ینابرهم  ام  ياه  لد  نایم  مالسا  مه ، زاب 

يزرو رهم  يردارب و  راک  ات  میراد  یم  لیسگ  ار  يا  هزیکاپیناور  ياه  هیامرـس  وکین و  یئاه  تساوخ  هناراوگرزب و  یئاه  تشرـس  کنیا 
يرگید ياه  فده  دنهد و  یم  مدرم  یهاوخ  کین  هب  شیامن  هک  ینانمیرها  دنچ  ره  دناسرب ، ماجنا  هب  ار  ام  نایم 

هحفص 7 ] ] 

دنشاب . هتشادن  شوخ  دنرورپ ، یم  لد  رد 
ای نارگتـسایس  نارادـمامز و  يوس  زا  هچ  دیـسر  ام  تسد  هب  هچنآ  زا  میدروآ  نیرز  یئاهزارف  باتک ، هتـشذگ  ياه  شخب  زا  ياهراـپ  رد 
ار نانآ  ياهراتفگ  هک  دنتسه  مه  یناسک  ورشیپ . نایارس  نخسو  دنمـشوه  ناداتـسا  ای  كرتس ، ناروشناد  زا  نید ، ياه  هنومن  نایامنهر و 

ساپس نآ - اب  هارمه  میراد و - یم  نانآ  زا  هاتوک  يدای  نونکا  دوب و  گنت  باتک  هنیمز  هک  ارچ  دماین ، نایم  هب  ناشیا  زا  یمان  میدرواین و 
مینادرگ . یم  ناشناغمرا  ار  دوخ  يوکین  شیاتس  هتسویب و 

هحفص 8 ] ] 

وا هتشاگن  هدنراگن و  زا  همان  شیاتس  هس 

ار وا  مدرم  هک  تسا  یناسک  زا  دوخ  هداتسرف و  یلماع  نیدلافرش  نیـسحلا  دبع  دیـس  هللا  هیآ  راوگرزب ، هاوخ  حالـصا  رورـس  هک  يا  همان 
یگشیمه يوخ  اب  تشاد و  ساپس  دیاب  هک  یئاه  ششوک  شا و  هتسیاب  ياه  يراوگرزب  نآ  اب  دنا - هدوب  يو  رازگـساپس  هتخانـش و  وکین 

دیاب هک  یقحهار  رد  زیچ  همه  زا  نتـشاذگ  ناناملـسم و  ياه  هماـنرب  هب  نتخود  مشچ  ادـخ و  يوس  هب  مدرم  ندـناوخ  تاحالـصا و  رد  وا 
دهد : يو  هب  وکین  شاداپ  شتلم  يوس  زا  دتسرف و  دورد  وا  رب  دنوادخ  درک - يوریپ 

دزاس . دنمجرا  وا  تسد  هب  ارام  نیئآ )  ) دراد یمارگ  ار  وا  دنوادخهک  ینیما - مالسا - يرگنشور  راوتسا ، ياشوک  دنمشناد 
دنلب . یمالس  هزیکاپيدورد و  ای 

تدننام مک  روانهپ و  باتک  ندرمـش  ابیز  هب  مهاوخب  هکنیا  درذگ و  یم  ریدـغلا "  زا "  شیاتـس  زرم  زا  هک  يراد  یقح  نمرب  وت  مناد  یم 
ما . هدناسرن  ماجنا  هب  تسه  مندرگ  هبار  هچنآ  مرآ  رامش  رد  هناگی  یگنهرف و  ششوک  کی  هدنیامن  ار  نآ  مزادرپب و 

يرازفا نیرتزیچان  داد و  ناشن  ناوت  یم  وت  ياه  شالت  ربارب  رد  هک  تسا  یـشنکاو  نیرتکچوک  نآ - ياـه  هدـننام  و  هراـب - نیا  رد  نخس 
زا رپ  و  روانهپ - باتک  نیا  شراگنرد  یلو  داهن  شجنـس  هب  ار  وت  هنافاکـشوم  ياه  یـسررب  اه و  شواـک  دوش  یم  نآ  يراـی  هب  هک  تسا 

یتسه و نآ  دننام  مک  نانامرهق  زا  یکی  وت  دنادب  ناملـسم  هدوت ي  هک  تسا  یتشادگرزب  دـناسر ، یم  شیوخ  قح  هب  ار  وت  هچنآ  شناد -
یئامن رتراوتسا  هچ  ره  ار  اه  ماگ  شیوخهناراکوکین  ناشخرد و  هار  رد  هک  دراد  نآ  رب  ارت  اه  نیا 
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 " یگدـنز داهن  نایم  رد  ياپ  یهابت  نیا  نوچ  هک  دـیآ ، هدرازگ  دوش  هابت  دـننک و  هابت  هدـنامن  یئاهشزرا  نآ  قح  اـت  يدرگ  رترادـیاپ  و 
، تسا یهت  یئابیز  یئوکین و  یتسرد و  زا  هک  ارچ  دش  دهاوخ  شزرا  جرا و  یب  نآ - زا  سپ  داد و - دهاوخ  فک  زا  ار  دوخ " رترب  هنومن 

تسا . یهت  دنادرگ  یم  هاگآنآ  ياه  شزرا  هب  ار  ام  دزاس و  یم  الاو  ریذپلد و  ار  یگدنز  هچنآ  زا  وگب  ای 
رگا هک  تسا  يا  هنمادرپ  باـتک  كرتـس و  يراـک  ارچ - نوـچ و  یب  بدا - ناـمرف  یباـیزرايوزارت و  رد  ریدـغلا "  وـت "  رواـنهپ  باـتک 

هدزاب رگا  دنتفاتـش  یممه  يرای  هب  نآ  نتخاس  راوتـسا  رد  هدش و  ناتـسادمه  رگیدکی  اب  نآ  ندروآ  دـیدپ  رد  زین  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
دندوب . هدرب  نایاپ  هب  ار  كرزب  يراک  ناشیا  کت  کت  هورگ و  مه  زاب  یتسار  هب  دمآ  یم  رد  یبوخ  نیا  هب  ناشراک 

زین ار  نام  یگدنز  زا  كانمهـس  يا  هشوگ  متـساوخ  یم  هکلب  مریگب  يا  هجیتن  نینچ  هک  دوبن  نآ  يارب  اهنت  مدـناسر  اجنیا  هب  هک  ار  نخس 
هماخ هک  دـیئآ  درگ  مالـسا  هشیدـنا  نادرم  زا  ناگدـنامزاب  یتشم  نوماریپ  رد  مهد : رد  اوآ  يرادـیاپ - هب  نارگید  ندـناوخ  اب  منایامنب و -

دنا . هتشاد  او  ام  راثآ  نایم  رد  شواک  شدرگ و  هب  يزرو - رهم  يدنمشوه و  اب  - ار دوخ  ياه 
یم میب  یگدنکارپ  نیا  اب  هچ  تسین ، نآ  هدنیامن  نادرم  یگدنکارپ  زا  رت  نیگمهس  زیچ  چیه  نم  هدید  رد  هدنزاس - هشیدنا  نیا  يارب  اریز 

اه هزیگنا  همه  ندیشاپ  مه  زا  نامه  یگدنکارپ  نیا  دوش ، هتخیسگ  مه  زا  نآ  ياه  هقلح  دنامب و  زاب  هتـسیاش  ياه  هجیتن  نداز  زا  هک  دور 
. دنک لابند  اه  نیئآ  ینوربهیال  اه و  هدیدپ  تشرس  رد  ار  دوخ  یگدنز  دناوت  یم  تقیقح  اه - نآ  يرایتسداب  هک - تسا  یئاه  یگدامآ  و 
اه هقلح  نیا  دنامب و  هجیتن  یب  اه  هنیمز  نیا  هک  تسین  نیا  زا  رتزیگنا  ساره  زیچ  چیه  - یناسنا ندمت  يارب  هکلب  نیمز - رواخندـمت  يارب 

دوش . هتخیسگ  رگیدکی  زا 
رد وت - رانک  رد  میتفگ  رگا  میدناوخ و  وت  یهارمه  هب  ار  نارگید  ام  رگا  سپ 

هحفص 10 ] ] 

رد تلم  تیصخش  نآ  يرای  اب  هک  تسا  یلک  هشیدنا  کی  هب  تمدخ  يارب  ام  توعد  یتسار  هب  دنتسیاب ، هار - رانک  رد  تریدغ و  هناتـسآ 
زا وت و  نوماریپ  رد  هدوت  یئامهدرگ  یگدنز و  زا  هک  دنبایب  اريا  هنومن  وت  رد  نادنمـشیدنا  میراودـیما  دوش ، هدـناشن  رتدـنلب  هچ  رهیئاج 
هب قح  هار  رد  كاپ و  یلد  اب  وت  هک  دنزیخرب  یتقیقح  يرازگتمدخ  هب  ات  دریگ  ینوزف  ناش  یمرگلد  وت ، زا  نانآ  يوکین  ياه  تشادگرزب 

یتسب . رمک  نآ  يرازگتمدخ 
اب هک  یگتفیـش  نامه  تسا ، نآ  هب  وت  یگتفیـش  اهنت  تا - هدـنزرا  شالت و  رپ  راک  رد  زادـنا - مشچنیرتالاو  میوگب : منک و  گنرد  اجنیا 
زا اـم  ناـنامرهق  هویـش  كرتـس - راـک  نیا  رد  شور - يوـخ و  نیا  و  تشاداو ، يورـشیپ  هب  ار  وـت  هار - ناـیم  ياـهراخ  اهرـس و  درد  همه 

نامه دننکارپ ، رب  اج  همه  رد  دوب  هدنام  ناشیا  زا  ارهچنآ  اه و  شناد  ات  دنتـساخ  اپ  هب  هک  دروآ  یم  دای  هب  ار  ربمایپ  نادناخ  نارازگتمدـخ 
دنادرگ . یم  دنمدوس  ار  یگدنز  ناشیا 1  ناشخرد  گنهرف  زا  یناسنا  ياه  داینب  نیرترب  ندروآرف  اب  هک - شور 

یـسیون تسرد  یئابیز و  زا  ارتیاـناوت  ملق  باـتک - هرهچ  هیاـم و  رد  يا و - هتـساخ  رب  راـک  هب  يدـنمرنه  دـننام  وت  زین  يرنه  هاگدـید  زا 
. يدیناجنگ ار  هنیمز  يروانهپ  یسرداد و  رد  يدنمورین  میلس ، قوذ  رایـسب ، ياه  یهاگآ  نآ ، ناوارف  ياهرازفا  رد  يدینادرگرادروخرب و 

دهد ! يرای  يرادهگن و  تیادخ 
هجحیذ 1368   14

يوسوم نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع 
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يراتفگ 
میروآ : یم  ار  راتفگنامه  ناشیا  زا  يرازگساپس  اب  ام  دنا و  هداتسرف  میکح  نسحم  دیس  هللا  هیآ  هک 

نابرهم  رگشیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
، يو هزیکاپ  كاپ و  نادناخ  دمحم و  وا  ناگدیرفآ  نیرتهب  رب  مالـس  دورد و  داب و  شیاتـس  وا  رب  تسا  شیاتـس  راوازـس  دـنوادخ  هچنانچ 

اور راکتـسرد - مدرم  یتسار و  وریپ  هورگ  نیا  هراب ي  رد  یمارگ - گرزب و  دـنوادخ  هک  یئاه  یکین  نیرتگرزب  زا  یکی  اـه ، نیا  زا  سپ 
و زا - هار  رد  شالت  زا  ار  نانآ  ، یناـگرزاب هن  يرگادوس و  هن  هک  دـشخب  یم  ناـشیا  هب  ینادرم  راـگزور ، ره  رد  هک  تسا  ناـنآ  دراد ، یم 

نیئآ ياه  تقیقح  یتسرد  نانیا ، دراد ، یمن  زاب  نآ - هاگیاج  نتشارفارب  وا و  نخس  ندرب  الاب  يارب  شـشوک  وا و  شتـسرپ  هب  نتـسب  رمک 
هک دوب  اه  يراتفرگ  نآ  همه ي  اب  اه  نیا  دـندیدرگ و  دومنهر  دوخ  ياهيرگنـشور  اب  ار  نارگید  دـندناسر و  ار  نآمایپ  دـندومن ، زاب  ار 

دنکفیبیئادج . ناش  هتسیاش  ياه  هتساوخ  نانآ و  نایم  دشابن - راگدرورپ  يرای  رگا  تسناوت - یم 
تسا ینیما  دننام ، یب  يدنمشناد  هناگی و  رگشهوژپ  ریدغلا "  باتک "  هدنراگن ي  شالت ، رپ  هورگ  نیا  نادرم  نیرتهتـسجرب  زا  یتسار  هب 

هدنراگن هب  هک  تسا  هنوگ  نامه  هب  مدید  متـسیرگن ، هکار  باتک  نیا  یپ  رد  یپ  ياه  شخب  نم  داب  یگـشیمه  زا  يرادیاپ  يزوریپ و  هک 
هار نآ  هب  تسرداـن  ینخـس  يوس ، چـیه  زا  دـنمجرا - اـناد و  ادـخ  يراـی  هب  هک - متفاـی  یـشراگن  ار  نآ  اریز  دزارب ، یم  نآ  راوـگرزب  ي 

اب درادن -

هحفص 12 ] ] 

یتشادرب تسا ، هدـمآ  رد  زوریپ  اهزادـنا  مشچ  همه  زا  شراتفگ  یئارـالد  هویـش و  یگدـنبیرف  دروخ و  رب  یتخـسرس  يرگنـشور و  يورین 
يراوتسا اباج  همه  هدیشکرس و  نوگانوگ  ياه  هنیمزهب  هدز ، دنویپ  مه  هب  دنمورین  يداینب  اب  ار  هزات  ياه  هیام  وکین و  نامزاس  اب  ار  راوتسا 

تسا . هدش  نوریب  يرادیاپ  اب  هداهن و  ياپ 
هدنراگن هک  نآ  راوازـس ، دریگب و  وترپ  شغورف  زا  دناوخب و  ارنآ  دیاب  تسا  یتسار  يوجتـسج  رد  هک  تسود  گنهرف  ناملـسم  ره  سپ 

گرزب راکنیا  رب  ار  وا  دنوادخ  دیوگب و  ساپس  يویتسرپرس  يرای و  رب  هتشاد و  وا  ینازرا  دنوادخ  هک  یئاورماک  نیا  رب  زین  ام  زوریپ  ي 
داب  يو  رب  يدنوادخ  ياه  تکرب  ینابرهم و  دورد و  دنادرگ و  دنمهرهب  دهد  یم  ناراکوکین  هب  هک  یشاداپنیرتهب  زا  هدرب ، شیپ  زا  هک 

میکح یئابطابط  نسحم 

هحفص 13 ] ] 

يا  همان 
 " يوگ اویش  هدنیارس  یتوریب  همالس  سلوب  داتسا  كریز ، يارس  نخس  هدازآ ، سرداد  نایحیسم ، رگشهوژپ  يوس  زا  دیسر  ام  تسدب  هک 

ناشیا : زا  ناوارفساپس  اپ  دنام . دهاوخ  هنادواج  شدای  هک   " برع ناهج  رد  گرزب  دادیور 
داب - نینچ  دنادرگ - رو  هرهب  وا  شناد  زا  ار  ام  يادخ ، هک  ینیما  نیسحلا  دبع  روشناد  داتسا  اه ، يرترب  هدنراد  هاگشیپ  هب 

رد دیا - هدومرف  مزارفارس  نم  همان  ندناجنگ  اب  نآ - زاغآرـس  رد  مدید - متفرگ و  ار  ریدغلا "  زا "  مشـش  دلج  نوچ  هک  دوب  نمندرگ  رب 
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منک . يرازگساپس  امش  زا  رگید - يا  هتشون 
يا يرآ  ما  هدروآ  گنچ  هب  امـش  بآ "  لادوگ  ریدغ =  رد "  ار  اهایرد  همه  ياه  دـیراورم  متـشادنپ  متفای  تسد  هکاهبنارگ  رتفد  نیا  رب 

رد ياپ  زا  دنـشاب  زین  نادنمـشناد  زا  هورگ  کی  رگا  یتسار  هب  دیا  هدز  نآ  هب  تسد  یئاهنت  امـش  هک  یگرزب  راک  نیا  اب  اه ، يرترب  ياراد 
دیتساخ ؟ رب  نآ  هب  هنت  کی  امش  هنوگچ  دنتفا ، یم 

ار اـه  يراوشد  هک  تسا  ناـمه  داـباهدورد - نیرترب  شکاـپ  ناـگداز  وا و  ربهک  گرزب  ياوشیپ  ناور  كاـپ - ناور  نآ  ارچ ، نوچ و  یب 
هتخودنا نوچمه  ات  دیشاپ  یم  نارگید  رس  رب  دریگ و  یم  رب  نآ  زا  هدوشگ ، شناد  ياهجنگ  رب  ار  امش  شنیب  نشور  هدید  هدرک و  راومه 

، تخسرس يامرگ  هاگ  ره  هک  دنامب  نایارس  نخس  يارب  ساسحا  زا  يا  همشچرس  ناروشناد و  يارب  يا  هناوشیپ  ناراگن و  خیرات  يارب  يا 
لاهن

هحفص 14 ] ] 

دننک . يرایبآ  امش  ریدغ  زا  ار  نآ  دناسر  يدنزگ  ار  بدا 
رادروخ رب  رایـسب  ياه  یکین  زا  ار  امـش  دـنوادخ  دیـشک  دوخ  يوس  هب  هریخ  ارم  هاگن  دـیدوب ، هدرک  دای  مود  هفیلخ  هراـبرد  هچنآ  هژیو  هب 

نآ یگدندکی - اب  دهاوخب - یـسک  مه  زاب  نآ ، زا  سپ  رگا  هک  دیراد  یکانبات  ناهرب  هچ  تسا و  دـنمورین  هچ  امـش  يرگنـشور  دـنادرگ 
دزادنا . گنج  هب  اراخ  گنس  اب  ار  دوخ  ياه  خاش  هک  دنام  یم  یهوک  زب  نآ  هب  دریذپن  ار  راوتسا  ياه  يرگنشور 

نایزاتياهرهش همه  هک  دراد  یم  هناور  دنمجرا  فجن  زا  ار  دوخ  وترپ  یغورف  رپ  غارچ  نانچ  درادهگن  ار  امـش  ادخ  اه  يرترب  هدنراد  يا 
ناـهج ود  رد  وا  شفرد  هک  ناگدـنورگ - ياورناـمرف  اـم  رورـس  تعافـش  اـب  هک  مهاوخ  یم  كاـپ  يادـخ  زا  نم  دـشخب ، یم  ینـشور  ار 

دنادرگ  زارد  ار  امشياهبنارگ  یگادنز  رادیاپ - هشیمه  يارب  شدای  تسا و  هتشارفارب 
لاس 1368  زا  هدعقیذ  توریب 28 

همالس سلوب  دنمتدارا -
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متفه  دلج 
دنا  هلح  نامدرم  زا  نت  هس  هک  مهن  هدسرد  نایارس  هیرید 

هک دیاش  یم  ار  نارگشهوژی  دنریگ و  هناوتشپ  ار  نآ  اه  تقیقح  تسه  یخیرات - ینید ، هنادنمشناد - ياه  یسررب  زا  نادنچ  دلج  نیا  رد 
دنرگن . نآ  رد  رت  فرژ  يا  هدید  اب 
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هچابید

نابرهم  هدنیاشخب  يادخ  مان  هب 
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هنیآره مدرم  ناه  نادرگ  ام  روای  دوخ  دزن  زا  ار  یسک  نادرگ و  ام  تسرپرـس  دوخ  دزنزا  ار  یـسک  نانآ  هن  یئام  تسرپرـس  وت  وت ، یکاپ 
نیا زج  دش  هارمگ  هک  رهو  دبای  یم  هار  دوخ  دوس  هب  یتسار - هب  تفای - هار  سک  ره  دمآ ، امش  يوس  هب  ناتراگدرورپ - دزن  زا  تقیقح -

زا گرزب  يا  هماـن  غورف و  تسین  نم  رب  يزیچ  ماـیپ  ندـناسر  زج  متـسین و  امـشرازگراک  نم  دوش و  یم  هارمگ  دوـخ  ناـیز  هب  هک  تسین 
امنهار نتشاد  اب  تفای  یگدنز  هک  سک  ره  دوشدوبان و  امنهار  نتـشاد  اب  تفر  يدوبان  هار  هب  سک  ره  ات  دمآ  امـش  دزن  هب  دنوادخ  يوس 

يا همان  نیا  دیئوگی  ادخ  يهرابرد  دیناد  یمن  ار  هچنآ  هک  نیا  زاو  دهد  یم  زیهرپ  دوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امـش  ادخ  دبای ، تسد  یگدنز  هب 
يوسهب ار  تقیقح  یتسار  هب  دیوش ، هدیزرمآ  هک  دـیاش  دیـشاب  راگزیهرپ  دـینکيوریپ و  نآ  زا  سپ ، شمیداتـسرف ، ورف  هکهدـنخرف  تسا 

ار دنوادخ  یکین  دیراد . یم  شوخان  ار  تقیقح  امش  رتشیب  یلو  میدروآ  امش 
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زج هب  دیزادرپ  یم  وگتفگ  هب  ارچ  درب  یمن  هار  نآ  هب  امش  شناد  هچ  شناد  نآ  رد  سپ  دنراگنا ، یمهتخانشن  ار  نآ  سپس  دنـسانش و  یم 
يرایسب دندش و  هارمگ  رتشیپ  هک  دینکن  يوریپ  یهورگ  ياه  سوه  زادیئوگ  یمن  نخـس  غورد  هب  زج  امـش  دینک و  یمن  يوریپ  نامگ  زا 

هک ناسک  نامه  دنتـسه ، تسرپرـس  هک  ناتدوخ  زا  یناسک  زا  دـیرب و  نامرف  ربمایپ  زا  ودـیرب  ناـمرف  دـنوادخ  زا  دـندنکفا  یهارمگ  هب  ار 
- راتفگ هدرم و  ردپ  تسدیهت و  هب  وا - اب  یتسود  رـس  زا  دنـشخب و  یم  ادـخ ) هار  رد   ) ناهن راکـشآ و  زور و  بش و  رد  ار  ناشاه  یئاراد 

دنناگدیرفآ . نیرتهب  نانآ  هک  دندرک  هتسیاش  ياهراک  دندیورگ و  هک  نانامه  دنناروخ ، یم  كاروخ 
ینیما

هحفص 18 ] ] 

نرق 09 رد  ریدغ  ءارعش 

یلح سدنرع  نبا  هیریدغ 

هراشا

دوب شوخ  نیریش و  نم  لد  رد  تشذگ - نوچ  هک - یهام 
تفرگ ندیمارخ  اه - هیاریپ  اهرویز و  اب  داشمش - هخاش  ناس  هب  نادادماب 

دوب رب  ار  اه  لد  ندز  مهرب  مشچ  کی  رد  وهاگن  کی  اب 
دش هتخانشاور  اوران ، يوداج  هنوگ ، نیا  هب  و 

دوشگ هماج  زا  دنب  نوچ 
درک تسس  ار  منینهآ  هدارا 

تسنام یم  روفاک  هب  یئوبشوخ  يدیپس و  زا  هک  شا  هنوگ 
! تفای یششخرد  هچ  تفرگ  ياج  طخ  هزبس  رانک  رد  نوچ 

تخاس يریجنز  ششوگ  انب  ناکفلز  زا 
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درک راتفرگ  دنکفا و  دنب  هب  نآ  اب  ارم  هک 
تسا هزین  دننام  شمادنا  بسانت  هک  یهام 

دنک یم  ار  ریشمش  راک  - ناگدادلد نتشک  رد  شهاگن - ریت  و 
ینامشچ اب  تسايروج و  لگ  وا  هرهچ 

دوخ  هدرب  ار  مشچ  نوگ  همرس  يوهآ  هک  یتشهب  مشچ  هایس  نانز  نوچمه 
دراد . یم 

هحفص 19 ] ] 

مراد تسود  هچ  درگن - یم  یمارآ  هب  نوچ  ار - وا  نوگ  رامیب  هتفخ و  مین  ياه  مشچ 
ما هتسبلد  تسا  یگدنسیر  راک  رد  یئوگ  هک  وا  زان  رپ  يرامیب و  ياه  کلپ  رب  و 

دوشخبن ناگتخابلد  رب  درک و  يراگزاسان  یتساران و 
دراد -! مه  يزاس  شوخ  الاب و  تسار  مادنا  هچ  هک  نآ  اب  - 

رایسب هچ  دیشک و  یگدرب  هب  ار  یناهاش  وا  ياه  یئابیز 
دیدرگ . وا  نوبز  راوخ و  هک  دنمجرا  هاشداپ 

شا هنوگ  اب  دنام و  یم  ناریا ) هاشداپ  ورسخ =(  هب  شیوخ  مشچ  ود  اب 
- هشبح هاش  یشاجن - هب  شهایس  لاخ  اب  نمی و  ياورنامرف  نامعن - هب 

وا هنوگ ي  هحفص  ود  رب  رادنپ  ره  زا  رترب  يادخ 
. داد شیامن  ار  دوخ  يزیت  نآ ، رس  ود  هک  تشاگن  نون  ود 

دینادرگ ریت  هناشن  ارم  شنامشچ - زان  اب  هارمه  اهنآ - اب  وا  و 
منتشک  راک  اجنآ  رد  ندمآ  دورف  اب  دنتفرگ و  دوخ  هرهب  ارم  هاگجیگ  اهریت  ات 

دندرب نایاپ  هب  ار 

هحفص 20 ] ] 

شدنپسا دوع و  نوچمه  لاخ  نآ  اشوخ 
دزوس . یمن  گنر ، شتآو  هتخادنا  لگ  ياه  هنوگ  نآ  رانک  رد  هک 

دنازوس ار  ملد  قشع  شتآ  زا  يرارش  اب 
دربن . دای  زا  ار  وا  قشع  یلو  دیدرگ  هتخادگ  ات 

دسر رس  يزورپب  اب  قشع  لاصو  هدنرآ  دیون  هاگ  ره 
دناسر مهاوخ  زور  هب  یتخبشوخو  ینامداش  اب  ار  بش 

رد  مدرک و  شومارف  ار  میاهدرد  همه 
مزاسب يا  هراچ  ار  يراتفرگ  نیا  هودنا  ات  متخادرپ  ندز  اپ  تسد و  هب  قشع  بادرگ 
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هک متخیر  ورف  هرهچ  رب  نانچ  ار  کشا  ناراب 
دوش یم  ریزارس  البرک  نیمزرب  تسا و  نیسح  نوخ  یئوگ 

هدنهد كاروخ  هدیشخب و  زامن و  هزور و  درم  نامه 
دنتفرگ ياج  تسا  يالاب  رب  هک  یناراک  راوس  نیرترب  و 

هدنشک يامرگ  رد  وا  هدیزگ  رب  ياین  هک  نامه  و 
دینادرگ یم  شناب  هیاس  ار  راب  رپ  ياهربا 

اه  شناد  اب  هک  تسا  يریش  واردپ  و 
درک نشور  ار  يدنوادخ  همان  زا - ياج  ياج  دوخ - يرترب  و 

هک تسا  نمادکاپ - يوناب  نآ  همطاف - شردام  و 
هدیدرگ هتسارآ  اه  يراوگرزباب  وا  يزارفرس  رسفا 

هک تسا  نشور  دادماب  نوچمه  نیسح )  ) وا ینامدود  یگتسب 
دیارآ یم  ار  نآ  نازورف  نابات و  دیشروخ  نوچمه  يو  دوخ  رهوگ 

ادخ ، رباربرد  هدنتفا  كاخ  هب  تخبشوخ ، یمرگتشپ ، هتسیاش  يرورس  تسوا :

هحفص 21 ] ] 

تخس - هجنکش  ریز  تسا و - راتفرگ  هک  ربمایپ ، هتخابناج  هداز  رتخد 
دور یم  يورب  اه  متس 

تسیرگ وا  كوس  رد  هنانگهودنا - نامسآ - هدید  هک  یهام 
تفرگ ندیپت  شیارب  راگزور  لد  و 

دوب بل  هنشت  اهنت و  هک  ار - وا  منک  یمن  شومارفزگره  ادخ  هب 
درک یم  باریس  مه  ار  نابایب  ناگرگ  بآ ، زا  زیربل  همشچ  وا  يور  شیپ  رد  هکنآ  اب 

نانمشد هک  ار - سابع  ترضح  زین  و 
دندنکفا شنیمز  رب  هنهرب  هدرک  رد  هب  وا  رکیپ  زا  هماج 

نآ  باتفآو  تفرگ  شا  یگدنز  دیشروخ  ار - كدوک  نآ  و 
درپس - نارتخاب  هار  هشیمه  يارب 

وا نارای  رکیپ  رد  هیما  نادنزرف 
. دندرک درخ  ار  تخس  یئاه  هزین 

گرم هداب  نآ ، اب  هدرمش و  يا  هنامیپ  ار  اه  هزین  ناهارمه ) نیسح و  )
دندیشک شیامزآ  ياپ  هب  ار  دوخ  اه ، يراتفرگ  اب  نآ  نتخیمآ  اب  دندیشون و 

دیدرگ هراپ  هراپ  اه  نت  تخیسگ و  مه  زا  ناشاه  مادنا 
. دیزگ ياج  اه  نآ  رانک  رد  دیسر و  اهاپ  هب  اهرس  ات 

هدنیاپيارس زیخاتسر ، زور  رد  نداد ، ناج  زا  سپ 
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دندرب ، ثرا  هب  ار  هدننام  ياج  رب  و 
دوبن  يروای  ار  وا  تشاد و  اه  لد  درد  ربمایپ  هداز ي  رتخد 

درب  هیاپ  دنلب  ياه  نامسآراگدرورپ  ناتسآ  هب  ار  دوخ  ياه  لد  درد 
تساوخیم نوچ  دوب و  هنشت  بل  تارف  بآ  رپ  ياه  هنارک  رد 

دننک  یم  باریس  هدادبآ  ياهریشمش  هبل  زا  ار  وا  دید  یم  دشونب  بآ 

هحفص 22 ] ] 

هک  دندوب  هتفرگرب  درگ  ادرگ  ار  وا  يرگشل  رد  هرگ  نآ 
دوب ناسمه  شماجنا  اب  نآ  زاغآ  ایرد  نوچمه 

هک هنسرگ  یئاه  ریشمش  اب  بوشآ و  رپ  یئایرد 
دندینادرگ نآ  كاروخ  ار  ناراوسهش  تسوپ  تشوگ و 
دشاب بات  یب  یگنشت  زا  وا  هک  تسا  اه  یتفگش  زا 

. دزیر یم  مدرم  ماک  هب  ناور  بآ  زیخاتسر  زور  رد  شردپ  هکنیا  اب 
دندمآ رد  زاورپ  هب  رتوبک  راکش  يارب  یئاه  نیهاش  وا  نوماریپ  رد 

دندرک هتشغآ  هچب  وهآ  نوخ  ابار  رتوبک  هتشک  دندش  هنشت  نوچ  و 
دیدرگ ماف  خرس  گنر ، دوبک  نوگمدنگ و  ياه  هزین 

دش دولآ  درگ  هایس و  اه ، بسا  يرتسکاخ  گنر  و 
دندرب ورف  نوخ  زا  یمخ  رد  ار  اه  نآ  هک  ارچ 

دنتشاداو يروانش  هب  ریذپان  یئادج  رابغ  درگ و  زا  یئایرد  رد  ار  اه  نیا  و 
دوب هداتسیا  ياپ  هس  رب  هک  شنابسا  ياه  مس 
تشاگن یم  گرم  هرهچ  ناراک  راوس  رس  زارف  رب 

شرتسگ  یهایس  دیشک و  دوخماک  هب  ار  بوشآ  كاخ و  درگ و  یکیرات ،
تفای 

دمآرد  هریت  تخس  یبش  هنوگ  هب  نشور  دادماب  ات 
نآ ، لد  رد  اه  غیت  ششخرد  یتشادنپ  و 

ناغمرا  هب  ار  یئانشور  دیامن و  یم  يور  اهربا  نایم  رد  هک  تسا  یشخرذآ 
درآ یم 

داهن تشد  هب  ياپ  نانچ  درک و  رپ  ار  نابایب  ناهد  هک  یهاپس 
تخاون  یم  هنایزات  نآ  هنوگ  رب  شناروتس  مس  هک 

دنتشاگنا و  هتخانشن  ار  ربمایپ  نیشن  ياج  هک  نانآ  نادنزرف 
دندرمش وگغورد  دوب - ادخ  هداتسرف ي  یتسار  هب  هک  ار - امنهار  ربمایپ 
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هحفص 23 ] ] 

نوگرگدار  مالسا  نیتسار  ياه  نیئآ  ینادان  رس  زا  دندرک و - اه  یناشفناج 
دندینادرگ

دندناوخ  راوازسان  دوب  هتسیاش  ار  هچنآ 
دنتشاگنا ازس  ار  اه  يراکاوران  و 

ارهچنآ  دنتسب و  رمک  ربمایپ  نیشناج  نتشک  هب  هناهاگآ 
دنتخاس ینوگرگد  شوختسد  دوب  هدناوخ  رب  نآرق  رد  دمحم 

دنتخورفا  رب  یشتآ  نانچ  دندز و  نیسح  نتشک  هب  تسد 
هدنکفا  نآ  ماک  رد  ار  شیوخ  یتسه  شیامرگ  زا  يرادرب  هرهب  ياج  هب  هک 

دندینادرگ . رتسکاخ  و 
دومن  شنکاو  یمیمصت  اب  تفرگ و  مشخ  ناشیا  رب  سپ 

دنک . یم  خاروس  خاروس  ار  نیدالوپ  ریشمش  هک 
دزادرپ . یم  يروانش  هبنیمز  يور  رد  یتفگ  هک  يوکین  یبسا  زارف  زا 
دیوج یم  یشیپ  مه  لامش  داب  زا  دوخ  شهج  رد  هکیشخرذآ  نوچمه  و 

راکیپزور رد  نآ  ياهاپ  هک  بسا  نامه 
دریذپ یمن  یلعن  نمشد  نارواگنج  رس  زج 

دش  زاغآ  نشور  دیپس و  دادماب  اب  زورما 
دیشوپ  دهاوخ  رد  اه  یکیرات  زا  هایس  ینهاریپ  ادرف  و 

تسا  نارب  تخس  يریشمش  وا  تسد  رد 
دسانش  یم  دوخ  ماین  ار  نوخ  يوج  هک 

ندرگ  ولگ و  رد  اهرس و  هساک  رد  شزیت  غیت  هبل  اب 
دیرد  مه  زاار  نانآ  یپ  گر و  درک و  هنخر  ناسانشان  قح 

دشیدناب - دهاوخ  هک  یسک  هدید  رد  شبسا - ریشمش و  وا و  نم  تسود 
نوچمه :

هحفص 24 ] ] 

هک  نودرگ - رهپس  رب  هراوس  دوب - دیشروخ 
دیخرچ یم  دیآ - یم  دورف  هام  هک  اهاجنآ  يوجتسج  رد  تسد - هب  هام 

ناشیا - ندرگ  وولگ  نانمشد و  رس  ياه  هساک  یپ  رد  وگب  ای  - 
دنتفرگ ار  شا  یئابیز  همه  نآ  زايا  هشوگ  نوماریپ  رگشل 

تسنام یم  گیدهب  روش  شوج و  رد  ناشاه  لد  هک  يا  هنوگ  هب 
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دشاپ  یممه  ار  اه  هورگ  ياه  نامزاس  يا  هدارا  اب  ربمایپ  هداون 
دنک  یم  درخ  ودبوک  یم  مهرد  نآ  مب  ریز و  همه ي  اب  ار  هاپس  هک 

دوش  یم  داشگ  شنامشچ  هک  دنز  یم  هنعط  دبوک و  یم  نانچ  ار  یکی  هزین  نون  اب 
یمخز  هک  دنز  یم  هبرض  يرگید  كرات  رب  ریشمش  نیش  اب  يا  هنوگ  هب  و 

درآ یم  دیدپ  هتشه  ورف  ياه  بل  اب 
دنکفا  یم  نیمز  رب  هک  یئاه  هلک  زا  وا  هنعط  سپ 

دزیگنا یم  رب  ار  نمشد  هنیک ) هنیغض =(  دزاس و  یم  هطقن 
هک  یئاه  تماق  فلا  اب  هارمه  شتسد  برض  و 

دشخب یم  لکش  ار  ناتسود  ینامداش ) برط =(  دزدنا  یم  ریز  هب 
دیسر  ارف  ربمایپ  هداون  گرم  ماگنه  ات  دوب  اه  نیاو 

دنکفاهیاس  شرس  رب  گرم  موب  و 
وا  درگ  هداز  یبس  ور  ناشکرس  هورگ 

هتفرگ  ار  نابایب  يانخارف  و 
دنکفا  وا  يوس  هب  دنلب  يریت  ناشکندرگزا  یکی 

داتفا  كاخ  رب  ات 
دمایب  نانک  زیخ  تسج و  هراکدب  رمش  و 

دراپس  یم  بیشن  هار  زارف  زا  شراکش  ندوبر  يارب  هتسب  مشچ  نیهاش  یتفگ  هک 
دیرپوا  هنیس ي  رب  دوب  لام  لام  نیسح  ینمشد  هنیک و  زا  هک  یلد  اب 

اهراب هک  دیرب  ار  يرس  شا  هناراکهبت  غیت  اب 

هحفص 25 ] ] 

دوب هداد  هسوب  ار  نآ  ياه  نادند  ربمایپ 
دیئارگ  یهایس  هب  هودنا - زا  دیشروخ - هرهچ  شندش  هتشک  ماگنه  رد 

دندرک . ناهنپ  ار  دوخ  يور  ینامسآ  ياه  باهش  و 
دنداد  ارشندش  هتشک  شرازگ  لیفارسا ، لیئاکیمو و  لیئربج ،

تفرگ  ندیزرل  نیرب  ناهج  رد  گرزب  هاگ  تخت  و 
دنتشادرب  یئارس  هحون  هب  ار  وآ  اهراسخاش  يور  رب  ناغرم 

دنتخادرپ  نویش  هب  دنتسشن و  یناوخ  همان  كوس  هب  اه  هرد  ناگدنرد  و 
دوب  هدرواین  دوخ  يالاب  ربار  درم  کین  دمایب و  کین  بسا 

ساره  هبال و  يدنمدرد و  اب  - 
نآ  کمدرم  هک  یمشچ  دنلب و  يا  ههیش  ابو 

دیراب - یم  ورف  کشاو  دوب  نایرگ 
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دندینش  ار  وا  ههیش  نیسح  هدرپ  ارس  ناوناب 
دندش  راکشآ  اهرداچ  يالبال  زا  ناگدیدغاد 

ار  یئاه  کشرس  دوخ  هایس  نامشچ  زا 
ندرگ  دیپس  هحفص  رب  یپ  رد  یپ  دومن  یم  خرس  هتخیمآ و  لد  نوخ  اب  هک 

دندینادرگ ناور 
وا  زا  سپ  دمآ و  هتشک  نیسح ، ات 

دش  هتسب  اه  هاگشزومآ 
دیدرگ  راوگوس  دوب  ادخ  نامرف  هاگدورفهک  اهاجنآ 

دیدرگ یهتنیشنمه  مدمه و  نارای  نآ  ياه  هناریو  و 

هحفص 26 ] ] 

دنتخاس  راتفرگ  ار  ناوناب  ینادان  رس  زا  اه  هراکدب 
تسا  اه  ینادان  راوازس  دوب  هراکدب  سک  ره  اریز  دندومن  يراتفر  تشز 

دنداهن  دندوبهتشادرب  هک  يا  هزین  رب  اراکشآ  ار  كاپ  رس 
دنتسب  رب  تخس  ناهانگ ، ماجنا  يارب  ار  دوخ  رمک  و 

دنداد  رذگيا  هنوگ  هب  هار  هنایم  زا  ار  هدز  متام  ناوناب 
داتفا  یم  ناشیا  رب  نامدرم  ياه  هاگن  هک 

رد  نداتفا  كاخ  هب  شراک  هک  ار  ناگدنتسرپ ) رویز  نیدباعلا =(  نیز 
ادخ  ربارب 

دندرک  راتفرگ  دنب  رد  دوب ، راکتسرد  یئاناد  دوخ  و 
وا مارآ  لد  دناسر  بش  هب  ار  زور  هک  هنیکس  و 

تشاذگ  یمن  هدوسآ  ار  نآ  هودنا ، دوب و  هداتفا  شپت  هب 
ار  كاخ  ءاخ  شمشچ  گشرس  نیس 

تفرگ  نتسر  نآ  لد  زا  هایگ  فاگ  ات  تخاس  روانش  دوخ  رد 
دش  رازهروش  ناش  یئانشآ  ياه  يوک 

دیدرگ  یهت  دیامن و  یسک  دندمآ  یم  دورف  ناتسود  هک  اجنآ  رد  و 
دنزادناهار هب  ات  دندرک  ناروتس  راوس  ار  نانآ  نوچ 

تسبرب  تخر  نم  لد  زا  یئابیکش 
دندز راسفا  نانآ  ندرب  يارب  ار  نادند  هتفاکشنارتش  نوچ  و 

دش ریزارس  ما  هنوگ  ربز  زا  نم  ياه  کشا 
دنناتسب  راشرس  شاداپ  هکنآ  يارب  نایوما  ناهاوخاوه  زا  یهورگ 

دنتخاس  هناور  شنک  دب  یمدرم  يوس  هب  ار  نانآ 
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دهد  واب  يرتشیب  دزمتسد  ات  دنراد  یم  دنسرخ  ار  دیزی  ینادان - زا  - 
دناسرب  وا  رب  رتدنت  هچ  ره  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  و 

ناگراوس دنزاون و  یم  ین  نارتش  ندرب  هار  يارب  هک  هاگنآ  ات 

هحفص 27 ] ] 

درک  مهاوخ  نیرفن  ار  هیما  نادنزرف  دننیشن  یمنایاپراچ  رب 
میارس  یم  نیرفن  ار  ناشدیزی  دایز " و  " 

داتسرف  دهاوخ  ورف  نانآ  رب  يرتدایز  ياهرفیک  زین  مراگدرورپ  و 
دندومن  يراتفر  نانچ  دمحم  نادناخ  اب  داب ! هایس  ناشیور 

دندوب  هتشادن  اور  زین  نیشیپناشکندرگ  هک 
هک  تسیرگ  مهاوخ  نیسح  رب  ینینوخ  ياه  کشا  اب 

دزاس  رت  ار  کشخ  ياه  كاخ 
نوماریپ  رد  اه  گشرس  زا  یناراب  تارف  هنارک  يا 

دیآ  یم  رد  شدرگ  هب  اهربا  نآ - يرای  هب  هک - ددرگ  یم  رب  درگ  وت  كاخ 
اب : هتسویپ  مه  هب  مهراوس ، نیمز ، هب  کیدزن  دراد : یئاهربا 

دنادرگ . یم  ناور  ار  یپایپ  یکشا  هک  هک  دنلب  یئاه  شخرذآ 
گشم  هب  یئوبشخ  زا  هک  دوخ - ياراوگ  رابگر  اب  ارت  هک  هاگ  نآ 

دنامیم -
درک . دهاوخ  نامرد  ار  تیاهدرد  دزاس  یم  باریس 

رد  هک  سک  نآ  رب  دورد - ناج  زا  دورد - اه ، نیا  زا  سپ 
دیدرگ  اپرب  وا  يارب  یئاورنامرف  ياه  شفرد  مخ  ریدغ 

نیرت یمارگ  ادخ و  همان ي  دنیآ  رد  یپ  زا  یمود و  رب 
امنهار  ربمایپ  یپ  زاهک  یسک  نیرت  گرزب  دناوخ و  رب  ار  نآهک  یسک 

دمآ  رب  هدیزگرب  و 
هدننک  اهر  ادخهداتسرف ، ردارب  لوتب ، يارهز  رسمه 
تخوس  شیوخ  یئادج  شتآ  هب  ار  نآ  هک  یتیگ 

هحفص 28 ] ] 

نآ  اشوخ  دینادرگ و  دوخ  نهاریپ  ار  ینمادکاپ  هک  يدرم 
تشاد  هدیشوپ  ار  نتشیوخ  ینمادکاپ ، هماج  اب  هک  درم 

ینیب  یم  هدنشخب  یناراب  ار  وا  شزاس ، ویتشآ  ماگنه  رد 
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دنک  ینابساپ  شا  هچب  زا  دهاوخ  هک  يریش  دننام  گنج  زور  رد  و 
يراکوکین - يارب  هک - هداشگ  یتسد  اب 

دور . یم  رتارف  زین  ناویک  هراتس  زا 
نارگید  هک  كانبات  ناشخرد و  نشور و  یئاهشیامن  اب  و 

هب  وا  هرابرد  هک  دوش  یم  یناسک  زیوآ  تسد  دنناوتان و  نآ  ماجنا  زا 
دنا  هداتفا  یئوگ  هفازگ  يور و  دنت 

ندش  دیدپان  زا  سپ  تسادیشروخ  نتشگزاب  اه  نآ  زا  یکی  و 
دنراپس - یم  یشومارف  هب  ار  دوخ  نآ  ربارب  رد  اه  یئانیب  هکیناتساد  نامه  - 

هک  تفای  يرترب  نانچ  زادنا  ریز  نآ  زارف  رب  دوخ  شدرگ  اب 
ددنب  یم  رب  نابز  اريوگ  زغن  نارونخس  نآ - يرگ  وگزاب  - 

یگتسجرب  هوک ، فاکش  نآ  ناگتفخ  اب  وا  نتفگ  نخس 
دور . یم  رتارف  زین  كامسي  هراتس  زا  هک  تسا  یئالاو  هیامنارگ و 

يرذگب  هک  ربمایپ  اب  وا  يرای  يدنواشیوخ و  زا 
تسا  وا  يارب  يرت  ریگمشچ  يرترب  ، ربمایپ شود  يالاب  وا  نتفر  رب 

دروآ - درگ  دوخ  رد  ار  اه  شناد  هک  نآ  تسا  نیا 
اهنآ - هتفرگ  لاب  رپ و  هدرتسگ و  هچ  اه و  نآ  هدرشف  هدش و  هاتوک  هچ 

هار  دوخ ، ياه  ششخب  زامن و  اب  هک  تسا  نیا 
دیناسر  هتسیاش  ماجنا  هب  ار  نیئآ  یتیگ و 

هحفص 29 ] ] 

شیوخ  هزینو  ریشمش  اب  هک  تسا  نیا 
دینادرگ . ناسآ  ربیخ  رد  ار  راوشد  يزوریپ 

تخاس  دوبان  هاگدربن  نآ  ردار  بحرم  یمخز  نانچ  اب 
داهن  نارفاک  شود  رب  نارگ  سب  يراب  هک 

یهاپس  مادک  ره  رگیدکی  یتسدمه  هب  رایسب  ياه  هورگ  هک  قدنخ  دادیور  رد  و 
نینوخ  يا  هتشک  هب  ار  دودبع  هک  دوب  وا  دنداتسرف  ربمایپ  یبوکرس  يارب 

دینادرگ  نوگرگد  اه  گیر  يالاب  رد 
ار  نانآ  داهن و  نایم  هب  ياپ  وا  زین  كوبت  تخس  هاگدربن  رد 

تخاس . دوبان  دراد  یمن  رب  شارخ  زگره  هک  يا  هدارا  ریشمش  هب 
دز  وا  ناماد  رد  گنچ  دیزغلب  نوچ  مدآ 

تشاد  هدیزگرب  ار  وا  تفریذپب و  يو  زا  ام  راگدرورپ  ات 
دوب ، هدرک  رپ  ار  نیمز  رسارسدنت  سب  يرابگر  هک  هاگنآ  و 
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داتفا  هارشا  یتشک  ات  دناوخ  ار  يادخ  وا  یگدنخرف  هب  حون 
شتآ  ات  دناوخ  ار  يادخ  میهاربا  هک  دوب  وا  یگتسجخ  هب  و 

دش  درس  وا  رب  نازوس  غاد و 
یتسدبوچ  ات  دناوخ  ار  يادخ  یسوم  هک  دوب  وا  یگدنخرف  هب  و 

هحفص 30 ] ] 

ماک  رد  دندوب  دنچیئاه  نامسیر  زاغآ  رد  هک  ار  نارگوداج  ياهرام  وا 
درب . ورف  دوخ 

هدرم  ات  هدناوخ  ار  يادخ  حیسم ، ياسیع  هک  دوب  وا  یگتسجخ  هب  و 
تساخ  ياپ  هب  اه  يراتفرگ  نآ  نایم  زا  تفگ و  نخس  هتفر  روگ  هب 
دیزگرب و  يردارب  هب  ار  وا  یتسار  هب  دمحم - ربمایپ - مخ ، ریدغ  رد 

دوب . هدمآ  يدنوادخ  همان  رد  زین  نآ  روتسد 
ار  وا  یتخس  رس  اب  زین  نانآ  درک و  شنزرس  ار  نانمشد  وا  یتسود  رد 

مدرب  نامرف  رترب  یسک  زا  هار  نیا  ردو  مدومن  نانآ  ینامرفان  نم  دندیهوکن ،
مراگدرورپ  هک  مدوتس  نانچ  ار  وا  نانآ - مشچ  يروک  هب  و -

دیادزب . ملد  زا  ار  اه  گنز  نآ - شاداپ  رد  - 
مشچ  یگدولآ  هب  نوچ  یلع ) بارت =(  وبا  ياپ  كاخ ) تبرت =(  هک 

تخاس . دهاوخ  هزیکاپ  ار  نآ  دسر  نم 
هک  یماگنه  ات  دنراد و  هار  رد  ياپ  ناگدنور  هک  هاگ  نآ  ات 

داب  وا  رب  دورد  نارازه  دنا  هتفهن  لد  رد  ار  ناراب  ای  دنراب  یم  اهربا 
هچ  ره  هک  ریگ  شوگ  ار  یئاه  هماکچ  ناگدنورگ  ياورنامرف 

تفای  دهاوخ  شیازفا  نآ  ياهرویز  درذگ  نآ  رب  راگزور 
هتفای  شرورپ  لباب  هلح  رد  هک  نایزات  نابز  هب  یئاه  هماکچ 

دهاوخ  هدنمرش  ار  كرتس - يارس  نخس  هئیطخ - دوخ  یئاویش  اب  ادرف  و 
تخاس .

يزارفارس  زا  یخاک  سدنرع  حلاص  يارب  ات  تفای  یگتسجرب 
دهن  داینب  نامسآ  نارتخا  رس  الاب  رب 

یئاویشهماکچ  رب  دز و  رهم  دنرب  یم  کشر  نم  رب  هک  ار  نانآ  ياه  لد 
زاغآرس  اب  تفای  يرترب 

هحفص 31 ] ] 
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تسویپ "  مه  هج  ریجنز  دننامو  راکشآ  اه  هنوگ  رانک  رد  طخ  هزبس ي  " 
هدورس ي  اب  ات  درک  زاغآ  يور  الاب  یلع - يا  وت - شیاتس  زیوآ  تسد  هب  و 

تفگ : هک  تسج  یگنسمه  يرونخس  نآ 
. " تسیرگ مهاوخنهدنام  یهت  ناتسود  زا  هک  یئاهارس  يارب  رگید  " 

اههدورس يارب  یسیونریز 

هدیسر اه  ینکش  تب  هرابرد  یناتساد 
هراپ هک  هدرک  دای  ار  ناگدنورگ - ياورنامرف  ام - رورس  ياه  یگتسجرب  زا  يا  هرامش  شا  هماکچنیا  رد  سدنرع - نبا  ام - يارـس  نخس 

هب اج  نیا  تشاد و  میهاوخ  هدنیآ  رد  روانهپ  یئاهراتفگ  رگید  يا  هراپ  نوماریپ  رد  میدروآ و  یگدرتسگ - اب  هتـشذگ - رد  ار  اهنآ  زا  يا 
مینک : یم  هدنسب  هدومن  زاب  ریز  هدورس ي  کت  رد  هتسب  رس  هچنآ  يرگنشور 

يرذگب ، هک  ربمایپ  اب  وا  يرای  يدنواشیوخ و  زا  " 
تسا " . وا  يارب  يرترب  یگتسجرب  ربمایپ ، شود  يالاب  وا  نتفر  رب 

تفگ : هک  دنا  هدروآ  داب - دونشخ  وا  زا  ادخ  هک  یلع - زا 
تفگ : درب و  اه  تب  غارس  هب  ارم  وا - رب  ادخ  هدیرفآ  دورد  ربمایپ - " 

نوـچرب تب  نآ  کـیدزن  هب  ارم  زیخرب و  تفگ : تفر و  ـالاب  نم  هناـش ي  رب  ص )  ) ادـخ هـتخیگنارب ي  متـسشن و  هـبعک  راـنک  نـم  نیـشنب 
ادخ هداتـسرف ي  هاگنآ  دـمآ و  ریز  هب  ما  هناش  زا  وا  متـسشن و  نیـشنب  تفگ  مراد  شهاگن  ما  هناش  الاب  مناوت  یمن  یم  دـید  وا  متـساخرب و 

- هک دـمآ  منامگ  هب  نانچ  ماگنه  نیا  تساخرب و  هنوگ  نامه  هب  وا  متفر  ـالاب  نوچ  ور  ـالاب  نم  هناـش ي  زا  یلع  تفگ : تسـشنب و  (ص )
ص)  ) ادخ هتخیگنارب ي  مدش و  هبعک  زارف  رب  سپ  دیسر ، مناوت  زین  نامسآ  ياهزادنا  مشچ  هب  مهاوخ - رگا 

هحفص 32 ] ] 

، دندوب هتشاد  ياپ  رب  نینهآ  یئاه  خیم  روز  هب  ار  نیـسم  تب  نیا  مدنکفا ، نیمز  هب  ار  شیرق  تبنامه  ای  اه  تب  نیرتگرزب  نم  داد و  تشپ 
ماجنارس ات  ناه  ناه  ناه  تفگ : یم  هنوگ  نیمه  هب  وا  مدرک و  زاغآ  نآنداد  ناکت  هب  نم  شنکب  ياج  زا  تفگ : ص )  ) ادخ هداتـسرف ي 

مدمآ " . ریز  هب  مدرک و  شدرخ  متسکش و  سپ  شنکشب  دومرف  منکفیب ، ار  نآ  متسناوت 
دورف هاگنآ  تسکـشمهرد و  دنکـشب  هشیـش  هکنانچ  شمتخادنا و  هکشزادنیب  دومرف  ص ) - ) ادـخ هداتـسرف ي  : " رگید ... ینانخـس  اب  و 

متسج "  ریز  هب  هبعک  يالاب  زا  رگیدینانخس " : اب  مدمآ " و 
ادـخ و هناـخ ي  رد  تب  هب 360  کیدزن  اهزور  نآ  مدـمآ ، رد  هکم  هب  ص )  ) ربماـیپ اـب  تفگهک " : هدـش  شرازگ  هللا  دـبع  رـسپ  رباـج  ز 

ربمایپ تشاد . مان  لبه  هک  دوب  هناخ  رد  زارد  یتب  دـندرک ، نوگنرـس  ار  اهنآ  يهمه  اـت  دومرفب  ص )  ) ادـخ هتخیگنارب ي  دوب ، نآ  نوماریپ 
؟ وت شود  رب  نم  ای  دوش  یم  راوس  نم  شود  رب  وت  مینکفا  ریز  هب  هبعک  تشپ  زا  ار  لبه  هکنیا  يارب  یلع  تفگ : تسیرگن و  یلع  هب  (ص )

اروا مناوتب  هک  دادن  هار  يدـنوادخ  مایپ  ینیگنـس  تسـشن ، نم  تشپ  رب  نوچ  یلو  وش  راوس  وت  ادـخ  هداتـسرف ي  يا  متفگ  تفگ ): یلع  )
هب دنگوس  متفرگياج ، نآ ، رب  ات  درک  مخ  ار  شتـشپ  دمآ و  دورف  دیدنخب و  سپ  موش ، یم  راوس  نمادخ  هتخیگنارب ي  يا  متفگ  مرادرب ،

تشپ زا  ار  لبه  سپ  متسناوتمریگب  شیوخ  تسد  هب  ار  رهپس  متساوخ  یم  رگا  دروآ  دیدپ  ار  ناگدیرفآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  سک  نآ 
نایم زا  یتسردانهتبلا  تفر و  ناـیم  زا  یتسرداـن  دـمایب و  یتسرد  وگب  داتـسرف " : ورف  زارف  نیا  رادـنپ  ره  زا  رترب  يادـخ  مدـنکفایب و  هبعک 
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. " تسا هدنور 

هحفص 33 ] ] 

سپ مینکـشب ، مهرد  درادياج  هبعک  زارف  رب  هک  ار  یتب  ات  زیخرب  : تفگ یلع  هب  " ص )  ) ربمایپ تفگ " : هک  هدـش  شرازگ  ساـبع  رـسپ  زا 
داد وا  هب  شیوخ  هماج ي  یلع  مراد  رب  ار  وت  ات  تسیاب  نم  هناـش ي  رب  تفگ : واهب  ص )  ) ربماـیپ دندیـسر  نآ  کـیدزن  نوچ  دنتـساخرب و 
وا تفرگب و  دوبسم  زا  هک  ار - تب  نآ  یلع  داهن و  هناخ  يور  ات  تشاد  رب  ار  وا  سپـس  هتـشاذگ  هناش  رب  ار  نآ  ص )  ) ادخ هداتـسرفو ي 

تشاد . لاب  ود  یتفگ  هک  دنکفا - نیمز  هب  هبعک  يالاب 
یم شراگن  هب  نانآ  زا  سپ  ياه  هدس  رد  مه  ینادرم  دنا و  هدروآ  خـیرات  ثیدـح و  نایاوشیپ  نارادـساپ و  زا  یهورگ  ار  اه  شرازگ  نیا 

دنا و هدرمـش  ریذپان  ارچ  نوچار و  نآ  دنبایب  اه  نآ  هریجنز  رد  یکیرات  ياج  نیرتکچوک  هکنآ  یب  هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  نآ  دنا ، هتخادرپ 
نانآ : زا  دنچ  ینت  مه  نیا 

. تسا هدرک  وگزاب  ار  نآ  يو  نابز  زا  دنسم "  رد "  دمحا  هک  ( 200  ) لاس رد  هتشذگ  رد  یشرق  دمحم  رسپ  طابسا  - 1
. هدرک وگزاب  يو  زا  ار  نآ  یطویس  هک  لاس 211  رد  هتشذگ  رد  یناغص  رکبوبا  ظفاح  - 2

. دنا هدرک  وگزاب  يو  زا  ار  نآ  یناقرز  یطویس و  هک  لاس 235  رد  هتشذگ  رد  هبیش  یبا  نبا  ظفاح  - 3
نخـس هک  یناسک  نابز  زا  ار  نآ  یتسرد ، یـشرازگ  هریجنز  اب  دوخ - دنـسم "  رد " لاس 241  رد  هتـشذگ  رد  دـمحا  نایلبنح  ياوشیپ  - 4

ج 1 ص 84 )  ) تسا هدروآتسین  رادرب  ارچ  نوچ و  نانآ  زا  کی  چیه 
تسا . هدرک  وگزاب  يو  هتفگ  زا  ار  نآ  یئاسن ، هک  لاس 263  رد  هتشذگ  رد  ینزام  دمحا  یلع  وبا  - 5

هحفص 34 ] ] 

. تسا ثیدح  نیا  نارگ  وگزاب  زا  اه "  همشچ  رس  عیبانی =  شرازگ "  هب  زین  لاس 292  رد  هتشذگ  رد  زازب  رکبوبا  ظفاح  - 6
. تسا هدروآار  نآ  اه "  یگژیو  صیاصخ =  زا  رد ص 31  لاس 303  رد  هتشذگ  رد  یئاسن  بیعش  نباظفاح  - 7

. تسا ثیدح  نیا  نارگشرازگ  زا  هدمآ  يو  دنسم "  رد "  هچنآ  داینب  رب  زین  لاس 307  رد  هتشذگ  ردیلصوم  یلعی  وبا  ظفاح  - 8
نیا نارگـشرازگ  زا  اـه "  هدـنرآ  مهارف  يروآدرگ  عـماوجلا =  عـمج  هتفگ "  هب  لاـس 310 - رد  هتـشذگ  رد  يربط  رفعج  وبا  ظـفاح  - 9

. تسا ثیدح 
. تسا ثیدح  نیانارگ  وگزاب  زا  سیمخلا "  خیرات  هتفگ "  هب  لاس 360 - رد  هتشذگ  رد  یناربط - مساقلا  وبا  ظفاح  - 10

هدروآ و ار  ثیدــح  ص 367 "  ج 2  اه - هتفاـی  زاـب  كردتـسم =  باـتک "  رد  لاس 405  رد  هتـشذگ  رد  يروباشین  مکاـح  ظـفاح  - 11
. تسا هتفگ  زاب  نآ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يروادزین  هناگادج 

هدروآ ار  نآ  رباج  نابززا  نآرق "  ندـمآ  دورف  نآرقلا =  لوزن  باتک "  رد  ای 410  لاس 407  رد  هتشذگ  رديزاریـش  رکب  وبا  ظفاح  - 12
. تسا

رب دمآ  ایآ  هروس : نیا  يرگنـشور  رد  درمناوج  رویز  یتا =  له  هروس  حرـش  یتفلا  نیز  رد "  یمـصاع  دمحم  رـسپ  دمحا  دمحم  وبا  - 13
... " ناسنا

تسا . هدروآ  ار  ثیدح  نیا  يو - هتکید  زا  شرازگ  اب  بیطخهک - لاس 340  رد  هتشذگ  رد  یناهاپس  میعن  وبا  ظفاح  - 14
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. دنک یم  وگزاب  يو  هار  زا  ار  ثیدح  نیا  یمزراوخ  هک  لاس 458  رد  هتشذگ  رد  یقهیب  رکبوباظفاح  - 15
تسا . هدروآ  ار  ثیدح  ص 302 - دوخ - خیرات  زا  جرد 13  لاس 463  رد  هتشذگ  رد  يدادغب  بیطخ  - 16

هحفص 35 ] ] 

یم وگزاب  ار  ثیدـح  هریره  وبا  نابز  زا  اه "  یگتـسجرب  بقاـنم =  رد "  لاس 483  رد  هتـشذگ  رد  یلزاغم  نبا  نسحلا  وبا  دنمـشناد  - 17
. دنک

. تسا هدروآ  يو  هار  زا  ار  ثیدح  یگدنسب " هیافک =  رد "  یجنگ  هک  لاسرد 530  هتشذگ  رد  يوارف  هللا  دبع  وبا  ظفاح  - 18
دای ار  ثیدـح  مکاـح - یقهیب و  ظـفاح - ود  هار  زا  " ص 73 - بقاــنم - رد "  لاسرد 568  هتـشذگ  رد  مزراوخ  ناروخنـس  نیرترب  - 19

. تسا هدرک 
هدروآ ار  ثیدح  " ج 1ص 119 - هدـیزگ - رب  شنم  هوفـصلا =  هفـص  رد "  لاـس 597 رد  هتـشذگ  رد  يزوج  نبا  جرفلا  وبا  ظـفاح  - 20

. تسا
نیا هدروآ  درگ  وا - رب  دورد  یلع - ياه  يرترب  زا  هک  نیعبرا ) ثیدـح =(  لهچ  يالبال  رد  یمکاح  ریخلا  وبا  نیدـلا  یـضر  ظـفاح  - 21

. تسا هتشاگن  زین  ار  یکی 
. تسا ثیدح  نیا  نارگ  وگزاب  زا  هدمآ - هیافک "  رد "  هچنآ  داینب  رب  هتشذپ  رد  لاس 643  رد  هک  راجنلا ، نبا  هللا - دبع  وبا  ظفاح  - 22
نیا ناگ "  دنهاوخ  ياه  هتـساوخ  لاوئـسلا =  بلاطم  زا "  رد ص 12  هتـشذگ  رد  لاس 652  رد  هک  یعفاـش  هحلط ي  نبا  ملاـس  وبا  - 23

. تسا هدرک  دایار  ثیدح 
ار ثیدـح  نیا  همان "  دای  هرکذـت =  زا "  رد ص 17  هتـشذگ  رد  لاـس 654  رد  هک  يزوج - نبا  هداز ي  رتـخد  فسوی - رفظملا  وـبا  - 24

. تسا هدروآ 
ار نآ  یقهیبو  مکاـح  هـتفگ : هدروآ و  ار  نآ  هیاــفگ "  زا "  رد ص 128  هتـشذگ  رد  لاـس 658  رد  هک  یجنک  هللا  دـبع  وبا  ظـفاح  - 25

. تسا هدش  هتخانش  يراوتسا  هب  اه  شرازگ  نادنوادخ  نایم  رد  هک  تسا  وکین  یثیدح  دوخ  دنا و  هدرک  شرازگ 
تسا . ثیدح  نیا  نارگشرازگ  زا  سیمخلا "  خیرات  هتفگ "  هب  ناحلاص  ظفاح  - 26

هحفص 36 ] ] 

ار ثیدح  نیا  " ج 2 ص200 - باداش - ياه  ناتسوب  هرـضنلا =  ضایرلا  رد "  لاس 694  رد  هتـشذگ  رد  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  - 27
. تسا هدروآ  یمکاح  يزوج و  نبا  دمحا و  هتفگ ي  زا 

. تسا هدرک  دای  ار  ثیدح  اه "  يرگنشور  ربعلا =  دوخ " و  ریسفت  رد  لاس 698  رد  هتشذگ  رد  بیقن  نبا  هللا  دبع  وبا  نیدلا  لامج  - 28
هدرک وگزاب  ار  ثیدح  دـنب "  ندرگ  ود  ياهرهوگ  هناگی  نیطمـسلا =  دـئارف  رد "  لاس 722  رد  هتشذگ  رد  ییومح  مالـسالا  خیـش  - 29

تسا .
: " هتفگ هدروآ و  ار  نآ  اه "  هتفاـی  زاـب  هدرـشف  كردتـسملا =  صیخلت  رد "  لاس 748  رد  هتـشذگ  رد  یبهذ  نیدلا  سمـش  ظفاح  - 30
زا مادـک  چـیه  ار  ندوـب  دنـسپان  نیا  دـیوگ : ینیما  تـسا "  دنـسپان  هدـیهوکن و  شا  هـنیمز  هیاـم و  یلوهزیکاـپ  نآ  شرازگ  ياـه  هریجنز 

شتآ دز و  شین  ار  ثیدح  دوخ - مشچ  اب  هک  تشاد  ینازرا  ام  هب  ار  یبهذ  راگزورات ، دنتفاین  رد  هتـشذگ  ياه  هدس  رد  ثیدحنارادساپ 
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چیه هنیمز - نآ  رد  دش و - هدرپس  روگ  هب  يو  دوخ  اب  يرادنپ  ندمآ  دنـسپان  نآ  یلو  تخورفارب ، نخـس - نیا  نتفگ  اب  ار - شیوخ  هنیک 
دادن . وا  نخس  هب  لد  يو  زا  سپ  ناسانش  ثیدح  زا  سک 

ار ثیدح  میـشک "  هتـشر  رد  ار  دنب  ندرگ  ود  ياههناد  نیطمـسلا =  ررد  مظن  رد  يدـنا  لاس 750 و  رد  هتـشذگ  رد  يدنرز  ظفاح  - 31
. تسا هدروآ 

رد ج 6 ص هچنآ  داینب  رب   " گرزب - هدـنرآ ي  مهارف  ریبکلا =  هماـجلا  رد "  لاس 911  رد  هتشذگ  رد  یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح  - 32
- مکاح وبیطخ  ریرج و  نبا  دـمحا و  قازرلا و  دـبع  هبیـش و  یبا  نبا  شرازگ  تسا - هدروآ  ار  ثیدـح  هدـمآ - يآ  هتفای  نیودـت  زا  407

ثیدح نیا  زین  یطویـس  زا  رتگرزب "  ياه  یگژیو  يربکلا =  صئاصخلا  رد "  هتـشذگ  نیا  زا  هدرمـشیم ، تسرد  ار  نآ  مکاح  هک  هتفگ 
ج 1 ص 264 . تسا - هدمآ 

 = هیندللا بهاوملا  رد "  رد 923  هتشذگ  ردینالطسق  سابعلا  وبا  ظفاح  - 33

هحفص 37 ] ] 

. تسا هدروآبیقن  نبا  زا  ار  ثیدح  " ج 1 ص 204 - يدوخ - شیپ  ياه  ششخب 
يدنرز یناربط و  نابز  زا  ار  ثیدح  نیا  سیمخلا ج 2 ص 95 "  خیرات  رد "  ای 982  رد 966  هتشذگ  رد  یکلام  يرکب  راید  یضاق  - 34

یلع هاـگنآ  : " هتفگ ... هدروآ و  يروآ "  ماـیپ  ناـهاوگ  هوـبنلا =  دـهاوش  هدـنراگن "  ويربـط  بحم  یـسدقم و  بیقن  نبا  یناـحلاص و  و 
ادـخ نیرفآ  دورد و  ربماـیپ  هب  ار  دوخ  بدا  یناـبرهم و  اـت  دـنکفا  ریز  هب  دوب  نادواـن  هک  اـجنآ  زا  ارشیوخ  سپ  دـیآ  دورف  هک  تساوـخ 
تفگ يدز ؟ دنخبل  ارچ  دیـسرپ  ص )  ) ربمایپ دز ، دنخبل  تفرگ  ياج  نیمز  يور  رب  نوچ  و  دهنن ) وا  شود  رب  اپ  هرابود  و   ) دـیامنب يورب -

درب و ـالاب  ارت  دـمحم  هکنآ  ابدـسر  وت  هب  يدـنزگ  هنوگچ  دومرف  مدـیدن . یبیـسآ  مدـنکفا و  ریز  هب  دـنلب  هاـگیاج  نیا  زا  ار  دوخ  نم  اریز 
هتفگ ": يا  هدنیارس  دروآ ، دورف  لیئربچ 

يوگب  یلع  زا  شیاتس  دنتفگارم 
دناشن  یم  ورف  ار  نازوس  شتآ  وا  دای  هک 

تخادرپ  مهاوخن  يدرم  شیاتس  هب  نم  متفگ 
شتسرپ  هتسیاش ي  ار  وا  ات  درک  نادرگرس  ار  اهدرخ  نادنچ  يو  هوکش  هک 

دندرمش .
تفگ : ام  هب  هدیزگرب  ربمایپ 

مدیسر  نیرب  ناهج  هب  نوچ  جارعمبش  رد 
داهن  نم  تشپ  رب  شیوخ  ياناوت )  ) تسد دنوادخ 

تفای  دوخ ) رد  يریذپلد   ) یکنخ ملد  ات 
تشاذگ  اجنامه  رد  ار  شیاه  ماگ  یلع  و 

دوب "  هداهن  نآ  رب  دوخ  ياناوت )  ) تسد دنوادخ  هک 

هحفص 38 ] ] 
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ثیدـح نیا  ص 97 "  ج 3  یبلح - زا  يا  هماـن  تشذگرـس  هیبـلحلا =  هریـسلا  رد "  رد 1044  هتـشذگ  رد  یعفاش  یبلح  نیدـلا  رون  - 35
. تسا هدروآار 

یبا نبا  نابز  زا  ج2 ص 336 "  اه - هدوشخب  يرگنشور  بهاوملا =  حرـش  رد "  رد 1122  هتـشذگ  رد  یکلام  یناقرز  هللا  دبع  وبا  - 36
هدورس : وکین  هچ  رونخس  نآ  هتشون : هاگنآ  هدرک  وگزاب  ار  ثیدح  مکاح  هبیش و 

رب  ار  نآ  هک  یماگ  هب  دنگوس  اروت  اراگدرورپ  " 
يدروآ  دورف  اه - هاگیاج  نیرتگرزب  نامه  نیسوق - باق 

نابدرن  ار  شیوخ  روای  روآ  مایپ  هناش ي  هک  یماگ  هب  دنگوس  ار  وت  و 
يدینادرگ  نآ 

رادیاپ  تسار  هار  رد  ارم  ماگ  يراوگرزب - رس  زا  هک 
یشاب  نم  يوگدورد  شخب و  یئاهر  يرادب و 

نآ  سک  ره  هک  ینادرگ  نم  هناوتشپو  هتخودنا  ار  نت  ود  نآ  و 
تشاد . دهاوخن  خزود  زا  یساره  زگره  دنشاب  يو  هناوتشپ  ود ،

هریسلا  " رد لاس 1232  رد  هتشذگ  رد  یکم  نالحد  ینیز  دمحا  دیس  - 37

هحفص 39 ] ] 

رونخس نآ  دسیون : یم  سپس  هدروآ و  ارثیدح  رد ج 2 ص 293  هدش  پاچ  هیبلحلا "  هریسلا  رانک "  رد  هک  ربمایپ "  تشذگرس  هیوبنلا 
هدورس : وکین  هچ 

میدرک "  دای  هک  یئاه  هدورس  نایاپ  ات  یماگ ... هب  دنگوس  ار  وت  اراگدرورپ 
راتفگ هک  هدروآ  ار  ثیدـح  هتـشاد  نیع  هیفاق  يا  هماـکچ  شرازگ  زا  رد ص75  ( 1270  ) لاس رد  هتشذگ  رد  یـسولآنیدلا  باهـش  - 38

میدروآ . جرد 6 ص 26  ار  يو 
نابز زا  ار  ثیدح  يزرو "  رهم  ياه  همشچرس  هدوملا =  عیبانی  زا "  رد ص 193  ( 1293  ) لاس رد  هتشذگ  رد  يزودنقنالک  هجاوخ  - 39

. تسا هدرک  وگزاب  یلصوم  یلعی  وبا  ورازب 
ثیدح -ج 1 ص 185 "  انیب ناگدید  غورف  هرصبملا =  نویعلا  هرق  رد "  ( 1270  ) لاس رد  هتشذگ  رد  یفنح  دمحم  رسپ  رکبوبا  داتسا  - 40

. تسا هدروآ  ار 
تسا . هدروآ  ار  ثیدح  ص 55 و 59 "  نخس - رهوگ  مالکلاهرهوج =  رد "  یفنح  یلوغارق  دومحم  دیس  - 41

وا ياه  هدورس  هنومن  سدنرع و  نبا  همان  یگدنز 

نانآ روشناد  ناگدنراگن  زا  و  تسا - هعیش  ناگتسجرب  زا  یکی  سدنرع - نبا  هب  رومان  یلح - سدنرع  رسپ  باهولا  دبع  رسپ  حلاص  داتسا 
رد شیوخ  يراپـسناج  هدورـس و  ناشیا - ربدورد  ربمایپ - نادـناخ  زا  ناماما  يارب  یئاه  همان  كوس  اه و  شیاتـس  لوصا - هقف و  هنیمز  رد 
زا يا  هراپ  هدیزگ "  بختنملا =  رد "  یحیرط  ام  ياوشیپ  داتـسا و  تسا ، هدومن  زاب  ار  ناشنانمـشد  اب  شا  يراگزاسان  نانآ و  یتسود  هار 

 " زاغآرـس هعیلطلا =  رد "  يوامـس  روشناد  تفای ، ناوت  یم  اـه  هدـمآ  درگو  اـه  گـنج  رد  زین  ار  اـهنآ  زا  یئاـه  شخب  هدروآ و  ار  اـهنآ 
اه شناد  رد  نتـشاد  تسد  یتسرپادـخ و  يراگزیهرپ ، يرترب ، یئاـناد ، هب  ار  يو  نآ ، يـالبال  رد  هک  هتـشاگن  وا  يارب  يا  هماـن  یگدـنز 

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هتشاگن  يو  زا  وکین  یئاه  شیاتـس  هدرک و  لابند  ار  راک  نیا  لباب "  زا  تایلباب =  رد "  زین  یبوقعی - هتـسج - رب  يوگنخـس  هدوتس ،
نوماریپ رد  يو  هک  هدمآ  هعیلط "  رد " 

هحفص 40 ] ] 

. دنیوج یم  یگدنخرف  دننک و  یم  رادید  اجنآ  رد  شهاگمارآ  زا  هک  تفر  كاخ  هب  اجنامه  تشذگ و  رد  هلح  يارس  غارف  رد  لاس 840 
هک درک - یم  يوریپ  ینیهفـش  نیدـلا  ءالع  داتـسازا  هار  نیا  رد  درب و  یم  راک  هب  رایـسب  ياه  ساـنج  شیاـه - هدورـس  رد  سدـنرع - نبا 

ياه هژاو  نابز و  رد  شا  یتسد  هریچ  دوب و  رترب  وا  زا  نخس  يدنمورین  يراوتـسا و  رد  یلو  تشذگ - رد ج 6 ص 356  زین  وا  همانیگدنز 
یئاسر و زا  شیاه  هدورـس  هتبلا  دـیدرگ  یمن  اه  سانج  هتخابلد ي  یتخـس - رـس  نیا  هب  ینیب و  یم  هچنانچ  رگا - دومن و  یم  زاب  ار  يزات 

تفاییم . يرادروخرب  رتشیب  یئابرلد 
چیه رد  نآ  هک  هداتفا  رد  هزاوآ  ام  اب  شیکمه  نارای  نایم  ءار و  ایفاقاب  تسا  يا  هماکچ  حلاص - خیش  هتسیاش - داتـسا  نیا  ياه  هدورـس  زا 

نمجنا نآ  رد  درآ - دـیدپ  وا  راـک  رد  یـشیاشگ  يدوز  هب  دـنوادخ  مییوا و  هار  هبمشچ  هک  تجح - ياوشیپ  رگم  دوشن  هدـناوخینمجنا 
تسا : نینچ  هدمآ و  یحیرط  ام  داتسا  زا  بختنم "  جرد 2 ص 75 "  ار  نآ  همه  داهن و  دهاوخ  ياپ 

دوش  یم  راکشآ  میاه  هدورس  ياهزار  راگزور ، رد 
دنراد  یم  يوبشوخ  امش  دای  شوخ  يوب  زا  ار  نآ  یهورگ 
تسین  هدرواین  رب  نآ  زا  اه  هتساوخ  هک  تسا  یئاه  هماکچ 

يرازگ  ساپس  شنورب  تسا و  يرگ  شیاتس  نآ  نورد 
درآ ، یم  دای  هب  ارهدومن  خر  نارتخا  اه  نآ  زاغآرس 

كانبات  یغورف  اه  نآ  وترپ  تسا و  اه  هفوکش  هیام  زا  اه  نآ  تشرس 
دنریگ  یم  رب  يور  زا  هدرپ  دشخردب  ام  لد  نوچ  هک  دنا  یناربلد 

هحفص 41 ] ] 

دهد  یم  شیارآ  اهدیراورم  ار  اه  نآزارف  هک  دنراد  رس  رب  نیرز  یئاهرسفا 
دنک  یم  یهاوگار  نانآ  نسح  ناسح  هک  ینایور  بوخ 

دیارآ . یم  ار  رگید  ياهرز  تسا  یئاهرز  ناشیاه  هاسخر  رب  و 
رس  يرادیب  هب  ار  اه  بش  مشکیم ، هتشر  رد  ار  اهنآ  اهرهوگ - نوچمه  - 

مرادب . هدنز  شیوخ  امش و  يارب  ار  اه  نآ  دای  ات  منک  یم 
دوردامش  رب  يرادتسود  دیا  هدیمرآ  تارف  ياه  هنارک  رد  هک  نانآ  يا 

تسا . هدنامن  شا  یئابیکش  هک  دتسرف  یم 
مدوشگ  ار  اهنآ  زاب  مدیچیپ  مه  رد  ار  اه  همانشیاتس  هک  نآ  زا  سپ 

تسه  امش  هرابرد  يزارف  نم  ياه  شیاتس  زا  يا  همان  ره  رد  هک 
مشک و یم  هتـشر  ردار  مکـشرس  ياه  هدـیکچ  اریز  دروخ  یم  بآ  همـشچرس  کی  زا  منامـشچ  کشا  اب  نم  مظن  امـش ، زا  نخـس  ماگنه 
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هک هتفای  شمارآ  غاد  دیرادنپم  منکارپ  یم  اج  همه  نوگلگ  خرـس  يرثن و  هرهچرد  تسا  ناور  ما  هدید  زا  هک  ار  ینوخ  مزاس و  یم  دورس 
دنگوس  ناتدوخ  هب 

دبای  یمن  شهاک  زیخاتسر  زور  رد  زج  مرگج  زوس 
يرگناوت  ، یتسدگنت تسا و  يدنمجرا  نم  يارب  امش  هار  رد  يراوخ 

ندروخ . دنویپ  تسکش ، یناسآ و  يراوشد ، و 
تساخرب  امش  يوک  زا  هک  ربا  اب  هارمه  ياه  شخرذآ 

دینادرگ  ناور  نم  ناگدید  زا  ار  گشرس  ناراب 
تسا  ریزارس  شیاه  کشا  ءاسنخ - نوچمه  - نم هدید  ود 

دنام  یم  گنس ) رخص =( يراوتسا  هب  امش - یتسود  رد  ملدو -

هحفص 42 ] ] 

مداتسیا  دیتسیز  یم  نآ  رد  امش  هک  یئارس  ياه  هرانک  رد 
تسا  دنمتسم  ناتدوخ  نتفر  زا  سپ  امش  هدنام  یهت  ياج  هک 
یئاه  سرد  هک  دیدرگ  هدیسوپ ) سردنم =(  یئاه  هناخ  هناشن 

تشگ  یم  دراذگ  رب  اهنآ  رد  وا  دای  يدنوادخ و  شناد  زا 
ات  دیراب  نآ  رب  نادنچ  میاه  گشرس  زا  یئاهربا  و 

درک  يرایبآ  ار  رانک  ناب و  ياه  تخرد 
دومن  یم  اراوگ  نت  زا  مناور  یئادج  امش  زا  يرود  اب 

دوب  شدرگ  رد  یئانشآ  يوک  زا  یئاه  هناریو  يور  رب  ملد  رد  هشیدنا  و 
نیسح  زا  سپ  تفرگ و  هرانک  نآ - زارف  زا  ربا -

تشاد . غیرد  ندرک  یکین  ندیراب و  زا  دیاب - هکنانچ  - 
ردپ  ربمایپ ، هداز  رتخد  نیتسار و  ياوشیپ  نامه  زا  سپ 

دوخ  دوب و  وا  اب  اه  يدب  زا  نامدرم  نتشاد  زاب  هک  ناربهر ،
دراد . ندرگهب  ار  یئاورنامرف  راک  هک  تسا  یتسرپرس 

و  تسا - یئامنهار  شفرد  یضترم - شردپ - هک  یئاوشیپ 
ادخ - هداتسرف  داماد  ردارب و  نیشنياج و 

نابایب ، ناگدنرد  نامسآ ، نایرپ ، نایمدآ ، هک  يربهر 
دنا . هتسیرگ  وا  متام  رد  ایرد  یکشخ و  ناگدنرپ و 

هب  هرامه  ناگتشرف  هک  دراد  البرک  رد  دیپس  يدبنگ 
دنروخ . یم  خرچ  نآ  درگادرگ  شیوخ  هاوخلد 

راکشآ  تسرد و  سب  ینخس  هچو  دومرف - وا  هرابرد  ربمایپ 
هتشاذگن . نتفریذپن  ياربیئاج  چیه  هک 
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هحفص 43 ] ] 

دنباینار  نآ  دننام  مناگتسباو  زا  کیچیه  هک  دسر - یم  وا  هب  اهنت  ما  یگژیو  هس  نم  زا  سپ 
دور ؟ نخسو  رمع  دیز و  زا  هکنآ  ياج  هچ  و 

تسا  نادنمدرد  يوراد  شکاخ  هک  دراد  یهاگمارآ  کی ) )
تفرگ . دناوت  نآ  زا  ار  دوخ  زاین  خساپ  دسر  بیسآ  ار  سک  ره  هک  یهاگراب  ود ) )

نانآ زا  نت  هن  هک  ناشخرد  سب  ياه  هرهچ  اب  یناگداز  هس )
دنتسه . نیتسار  نایاوشیپ  رتشیب - رتمک و  هن  - 

تفای ؟ ناوت  يزارفارس  زا  یئاهایرد  وا  تشگنا  رس  ره  رد  هکنآ  اب  دوش  یم  هتشک  البرک  رد  هنشت  نیسح ، هک  تسا  هنوگچ 
تسا ؟ همطاف  شردام  نیباک  ناور ، بآ  دنک و  یم  باریس  اراوگ  یبآ  زا  ار  مدرم  زیخاتسر -  يادرف  رد  یلع - شردپ  هکنآ  اب  و 

تشاد . اور  وا  هرابرد  اه  يراکهبت  هچ  رمش  البرک - گنج  زور -  نآ  رد  هک  دروخ  یمغیرد  نیسح  رب  مناج 
تسا . هدیئارگ  یگریت  هب  هام  هرهچ  هتفهن و  يورناشخرد  ياه  هراتس  هک  کیرات  یبش  نوچمه  تخیگنارب  يو  ربارب  رد  یهاپس 

دنا  هدینادرگ  ارب  ار  اه  غیت  هتشارفا و  ار  اه  شفرد 
دوش  یم  هدیشک  دنلب و  اه  هزین  دزیخ و  یمرب  كاخ  درگ و 

راک ندومن  تسرد  يارب  يزیوآ  تسد  چیه  تسا و  گنرین  رـسارس  ناش  یتسه  هک  دـنا  هدـمآ  درگ  نآ  رديوما  ناشکندرگ  زا  یهورگ 
نامرف  ریز  هب  زین  ار  قارع  همه  ات  هداتسرف  ار  نانآ  شکندرگ  دیزیدنرادن  شیوخ 

تسا  هتخاسن  زاین  یب  ار  وا  رصم ، ماش و  رب  یئاورنامرف  هک  ارچدرآ  رد  دوخ 

هحفص 44 ] ] 

تسا  هدرک  راوتسا  هانگ  هار  رد  ار  شناهارمه  دوخ و  ماگ  هنوگ - نیا  هب  هتسب و -  رمک  راک  نیا  هب  نتساخرب  يارب  دایز  دنزرف 
- دوـخ يوزرآهـب  هـک  دـیئاپ  دـهاوخن  نادـنچ  شا  یگدـنز  هدز : نـیرفن  نآ  هـتبلا  هتـشامگ و  رب  نانآیهدـنامرف  هـب  ار  دعـس  سحن  رـسپ 

دیسر . دناوتب  ير - يرادنامرف 
دندروخرب ، رگیدکی  هب  البرک  نیمزرس  رد  هورگ : ود  نآ  نوچ  و 

دش . کیدزن  یشنک  دب  رود و  يراکوکین 
دنتفرگ  ار  وا  درگ  مرحم  هام  زا  تسخن  ههد  رد 

دندروآ . رد  ناکت  هب  شیوخ  تسد  رد  ار  هدادبآ  ياهریشمش  و 
تساخرب و  درمناوج  نآ  دمآ ، ریگردرگیدکی  اب  اه  هزین  نوچ 

تخادرپ  نتخات  هب  دوب  بات  بت و  رد  امرگ  زوس  زا  وا  لد  هک  نآ  اب 
یتفگ  هک  دومنب  ار  نتشیوخ  نانچ  هاگ ، دربن  هنهپ  رد 

تسا . هدمآرب  بش  لد  زا  يدادماب  هدیپس 
یئاناوت  یگریچ و  هاگ  ندمآ  دورف  تسا  یئاه  يارس  ار  وا 
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نتخیرگ  هن  تسا  نتخات  وا  هدنزا  رب  هک  ار  یتسار 
یتفگ  هک  تخیسگ  مه  زا  نانچ  ار  هاپس  هزاریش 

دزاس  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  هداتفا و  ور  دنک  ناکغرم  نایم  هب  نیهاش 
ناگس  همه  ات  ناشتخادنا  ناشک  هزوز  بش  دایب 

دنتخادرپ  ندرک  هزوز  هب  هتفرگ  ار  نایژ  ریش  نوماریپ 
زور  رد  هک  دنتساخرب  یئاه  یناشفناج  هب  وا  هار  رد  نادرم  هتسیاش  اجنآ  رد 

تفرگ . دنهاوخ  وت  نوزفا  هچره  یئاه  شاداپ  رامش 

هحفص 45 ] ] 

دندرک  راکیپ  ناشیک  دباب  وا - يرای  يارب  شیوخ - هاوخلد  هب 
دومن  دروخ  دز و  وا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  تفای  هک  یتخبشوخ  زا  رح ) درم =(  دازآ  نآ  و 

دش  یکی  دم  رزج و  هک  دوب  اجنیا  دنزاس و  رتزارد  ار  ربمایپ  هداز  رتخد  یگدنز  ات  دندرک  زارد  ار  تخس  یئاه  هزین 
دنکفا  وا  يوس  هب  يریت  ناش  یکی  ناشیک  دیاب  راکیپ  نیمه  رد 

تسشن  ربمایپ  هداز  رتخد  ندرگ  رب  هک 
تخادرپ  ندیشک  هیهش  هب  وا  نوماریپرد  هتسب  نابز  روناج  دش و  ادج  شیوکین  بسا  زا  درم  کین  هتشک 

رب هک  یئاهبسا  ودندنکفا  وا  رب  ار  دوخ  نماد  دنت  رایسب  ياهداب  تشذگ  شندرگ  گر  زا  رمـش  ریـشمش  دیرد و  ار  وا  رکیپ  نانـس  نانس 
دنتخود  نآ  رب  هنهک  ینهاریپ  ناشاپ  تسد و  دوپو  رات  اب  دندنار  وا  مادنا 

تفای . یگریچ  اهایرد  رب  بوشآ  تفرگ و  ندیزرل  راوتسا ، دنلب و  ياه  هوک  ، دمآ ناکت  هب  نودرگ  دبنگ  تفه 
دیدرگ  ماف  خرس  شنوخ  اب  نیمز  دولآ  كاخ  هرهچ ي  تسیرگ و  نوخ  وا  رب  نامسآ  هک  يا  هتخابناج  يا  ناه 

دوب . دهاوخ  زبس  مشیربا  زا  زیختسر  يادرف  رد  یلو  دش  خرس  نوخ  زا  وا  مزر  ياه  هماج 

هحفص 46 ] ] 

دنتشاد  شهاگن  دنب  رد  نانچمه  دندرک و  راتفرگ  ار  وا  هک  مروخ  یم  غیرد  ناگدنتسرپ ) رویز  نیدباعلا =(  نیزرب 
دندناتس  زاب  ناشیا  زا  ار  ششوپ  هدرپ و  دنتشگ و  ریگتسد  ربمایپ  نادناخ  ناوناب 

دازآ  هدنب و  دنتشگ و  یم  ناروتس  ربراوس  هک  هدزمتام  ینایدنب 
هتخیوآ  وا  ياه  هراوشوگ  رب  رز  رهوگ و  دوب و  هدیمرآ  اه  خاک  هیاس ي  رد  هلمر  دندید  یم  ار  نانآ  مدرم 

دهن ، زیختسر  تشد  نهپ  هب  يور  كاپهمطاف  هک  ماگنه  نآ  زا  خزود و  رفیک  زا  دیزی  رب  ياو 
يهداز رتخد  نیمود  نوخ  زا  زین  دـنام  یم  هچنآ  تسا و  زبـس  دـندناروخ ) نسح  هب  هک  (ي  رهز زا  شیاـه  هماـج  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب 

نازرل . وا  هوکش  ورف  زا  اه  لد  همه  تسا و  نارگن  مدرم  ناگدید  ودهد  یم  رد  اوآ  خرس  ربمایپ -
یلع - ام - رورس  ینابیتشپ  اب  دنلب و  یگناب  اب  درب  یم  گرزب  يادخ  ناتسآ  هب  ار  شیوخ  هلگ 

دوب ؟ دناوت  مه  يرذع  تسا  ردغ  گنرینشراک و  هک  ار  وا  رگم  درآ و  یمن  نابز  رب  ینخس  شیوخ ، يراکهبت  زا  شکندرگ  دیزی 
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هحفص 47 ] ] 

هرهب  یب  اه  یکین  زا  دنناسر ، یم  شیاه  يدب  يازس  هب  ار  وا 
دنیامن . یمیهت  خزود  رد  شیارب  ار  یخوک  دننادرگ و  یم 

یم شیارب  رمخ ) هداـبنیرز =(  نیمیـس و  ياـه  هناـمیپ  رد  دنتـشاد و  یم  ناـمداش  ار  وا  اـنغ ) یگدـنناوخ =(  اـب  ناـناوخ  دورــس  هنوـگچ 
دنزورفا . یم  رب  وا  لد  رد  هک  شتآ ) رمج =(  زین  رمخ  نیا  دوش و  یم  جنر ) انغ =(  ندش  هتخیگنارب  زور  رد  انغ  نآ  ؟ دنتخیر

دنبوک ؟ یم  ینادان  رس  زا  ار  ربمایپ  هداز ي  رتخد  نادند ) رغث =(  ایآ 
؟ دور یم  امش  هب  نیئآ  زرم ) رغثنابیتشپ =(  دوخ  هک  تسین  یسک  رغث  نیا  رگم 

دنک . ناربج  شا - يرگ  داد  اب  هدومن - يور  ام  شیک  هب  هک  ار  یئاه  تسکش  ات  دیاب  ینیشناج  وا - یهاوخنوخ  يارب  - 
دنشاب  ناور  وا  شیپاشیپ  تکوش  يزوریپ و  یتخبشوخ و  دنریگ و  ارف  ار  وا  نوماریپ  يوس  ره  زا  ناگتشرف -

درذگ  یم  اه  ناتفخ  زا  شا  هزین  رس 
رضخ شنابهاگن  تسا و  یسیع  وا  نابرد 

دناشوپ  یم  ار  شرس  يو  ياین  راتسد  یتسار  هب 
اشوخ هتفرگ و  ارف  ار  ربمایپ  شناد  نوماریپوا  هنیـسدنیاسآ  یم  وکین  تشونرـس  دنلب و  تخب  هیاس ي  رد  زین  رگراکـش  ناهاشداپ  هک  نانچ 

. دروخب دنویپ  هنیس  نآ  اب  هک  یشناد 
هدنامزاب و  امنهار ) يداه =(  یلع  هداون  وتـسا  يرکـسع  ياوشیپ  دـنزرف  هتـسجرب - ياناد  داهن و  كاپو  كاپ  راگزیهرپ ، مان و  دـمحم  وا -

اجنآ رد  ار  شوخ  يوب  دادـغب  رد  نداهن  ماگ  اب  هک  یـسوم  رـسپ  تسا و  اضریلع  هک  سوط  ردـهدیمرآ  نآ  و  هدنـشخب )  )= داوج دـمحم 
دنکارپب .

ندرگ  هک  وگتسار ) ياوشیپ  قداص =(  ماما  ناگداز  زا  يا  هدعو  تسار 

هحفص 48 ] ] 

دنزان  یم  وا  هب  شناد  رد  اه  يزارف 
درک . ور  ریز و  تفاکشب و  ینیمز  نوچمه  ار  ناربمایپ  شناد  هک  یئاوشیپ  نامه  دمحم - ماما  ام - رورس  لد  يداش 

دش . باریس  کشخ  ناهایگ  شناگدید ، گشرس  زا  ات  تسیرگب  نادنچ  هک  نیدباعلا ) نیز   ) ناگدنتسرپ رویز  هریبن 
تسا . هتساخرب  ناکاپ  نآ  نایم  زا  ناج  كاپ  نیا  يرآ  ربمایپ - نیشناج  ادخ -  ریش  یمطاف و  نیسح  هداون  و 

دریگ . ارف  وا  ششخب  ار  ناگدیرفآ  مومعهک  يربهر  نآ  کنخ  تسا و  وا  يومع  دندادرهز  هک  ار  نسح 
تسا . هدمآ  دورف  شناکین  رب  ادخ  روآدای  همان  هک  يربهر  وا و  شناد  ثراو  ادخ و  هتخیگنارب ي  مانمه 

تسا - گرزب  یسب  وا  هوکش  هک  دنوادخ  غورف  غورف - دننانآ 
هدروخ . دنگوس  ناشمان  هب  رتو  عفش و  هیآ  نوتیز و  نیت و  هروس  رد  دنوادخ  هک  دننانآ 

دمآ . دورف  ناشیا  ياهارسرد  ادخ  روآدای  همان  هک  یمدرم  هدنخرف  وا ، شناد  ياه  هنیجنگ  دندنوادخ و  نامرف  ياه  هاگدورف 
دش . هدناجنگ  هتشاگن و  نیرب  ناهج  رد  شهاگ  تخت  يالاب  رد  نانآ  ياه  مان  دبای  شنیرفآ  یتیگ  تارذهکنآ  زا  شیپ 
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دیشوپ . یمن  یتسه  هماج  سکچیه  مینیب  یم  هک  مدرم  همه  نیا  زا  هدیرفآ و  یمن  ار  مدآ  دنوادخ  دندوبن  نانآ  رگا 
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یم رب  یناـشفا  وـترپ  هب  مهدراـچ  بش  رد  هاـم  هن  ودوـمن  یم  خر  باـتفآ  هن  دـش ، یم  هتـشارفا  رب  نامـسآ  هن  تشگ ، یم  راوـمه  نیمز  هـن 
تساخ .

داتسیا . زاب  شنافوط  تشذگ و  شراک  تفای ، یئاهر  دناوخ  ار  يادخ  نوچ  حون  هک  دوب  ناشیا  يرای  هب 
دش . یمن  شوماخ  اه  هرارش  نآو  دیدرگ  یمن  یتسردنت  یکنخ و  میهاربا  شتآ  دندوبن ، نانآ  رگا 

دیدرگ . یم  راد  هلابند  بویا  ياه  جنر  ودمآ  یمن  نایاپ  هب  بوقعی  هودنا  دندوبننانآ  رگا 
دراد . یم  نادرگرس  ار  هشیدنا  هک  دیشک  هتشر  رد  يا  هنوگ  هب  ار  نآ  ياه  هراپ  ات  درک  مرن  دواد  تسد  رب  ار  نهآ  هک  دوب  نانآ  زار 

درک . رت  ار  نیمز  ات  تسیرگ  نادنچ  شا  هدید  دروآرد  زاورپ  هب  ار  نامیلس  زادنا ، ریز  نآ  نوچ  و 
دناسر . ماجنا  هب  هام - کی  رد  مادکره  ار - دوخ  دمآ  تفر و  ات  دیدرگ  هریچ  مرن  داب  رب  نانآ  روتسد  هب 

دروآ . مهارفار  نارگوداج  دیچیپرس و  يو  ياه  نامرف  زا  نوعرف  هک  یماگنه  رد  وا  یتسدبوچ  یسوم و  زار  دندوب  نانآ 
دنازیخ . ياپ  رب  روگ  ياه  تشخ  نایم  زا  ار  رزاعلیا  تسناوت  یمن  میرم  رسپ  یسیع  دندوبن  نانآ  رگا 

تفرگ - ياج  ناشاهزار  زا  يزار  ربمایپ ، ره  رد  دش و  ریگاو  داتفا و  شدرگ  هب  ناهج  ياه  هدیدپ  نایم  رد  نانآ  زار  يرترب و 
متشادن . یمان  مدرم - نایم  رد  زین - نم  دندوبن  رگا  دش ، رایسب  ناشناتسآ  رد  ما  يزارفرس  ات  مدیسر  دنلبیهاگیاپ  هب  ناش  يرایتسد  اب  نم 
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دروآ . دیدپ  مالسا  يارب  اه  یشک  قح  هک  دوب  یئاه  يراتفرگ  اه و  یخلت  دیدید ، امش  هک  یئاه  يراوگان  هط ، نادناخ  يا 
میامنیم  يراز  میرگ و  یم  امش  رب  هودنا  رس  زا  درآ  يور  مرحم  ههد  نوچ  دینم  نابیتشپ  اه  يراوشد  ماگنه  رد  هک  نانآ  يا 
تسیرگ . دنهاوخ  امش  رب  میاه  همانکوس  اه و  هدورس  زین  مگرم  زا  سپ  درک و  مهاوخ  هیرگ  امش  رب  ما  هدنز  دوخ  هک  هاگنآ  ات 

ار دوخ  نیباک  امـش - هاگـشیپ  رد  ندش  هتفریذـپ  اب  دومن  يور  سدـنرع  رـسپ  حـلاص  هشیدـنا ي  هدرپزا ي  هک  یناسورع  هط - نادـناخ  يا 
. تسا نآرق  ياهزارف  امش  مان  رگشیاتس  هک  دنیامنب ، ارامش  شیاتس  شنم و  دنناوت  هنوگچ  ناگدنیوگدنا  هتفرگ 

نآ - گنس  دنوادخ و  دنمجرا  هناخ  مزمزو و  افص  تسا و  هکم  رازگیر  امش  هاگداز 
دیشاب . وا  هناوتشپ  هتخودنا و  امش  هک  یسک  کنخ  مدینادرگ و  يراگتسر  رازفا  تسدار  امش  گرم - زا  سپ  تشگزاب  يارب 

درک . دناوتن  شا  هنهک  راگزور  هک  تسا  ون  نآ  نم  لد  رد  امش  رهم  دوش و  یم  هنهک  دنامب  هک  يا  هزات  ره 
داب ! امش  رب  ادخ  دورد  دنکارپ و  یم  ارناراب  ياه  هناد  دوش و  یم  زاب  ربا  ياههرگ  دشخرد و  یم  یشخرذآ  هک  هاگنآ  ات 

نایاپ 
تسا : نآ  زا  هک  يو - رب  دورد  نیسح - كوسرد  تسا  يا  هماکچ  ار  وا  زاب  و 

تفرگن . هدرخ  یم  یگتفیش  رب  سپ  نآ  زا  دنام و  رادیب  ار  بش  تخاب ، وا  هب  لد  دوخ  درک  یم  شنزرس  ما  یگرادلد  راک  رد  ارم  هک  نآ 
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درک . دنب  ياپ  قشع  نادنز  رد  دید  فلزریجنز  اب  هارمه  هک  ار  هرهچ  نآ 
تسا  هتسبرب  تخر  شناگدید  زا  مارآ  بوخ  هتفریذپ و  ارم  شزوپ  نم  رگشنزرس  هک  تسا  نینچ  و 

داد . ياج  هناشن  نایم  رد  رس  کی  ار  ریت  دینادرگ و  نامک  ار  وربا  تفر ، هناشن  شهاگن  ریت  اب  ارملد  هک  دوب  دیپس  یئوهآ 
دناشوپیم - يور  یگدنمرش  زا  باتفآ  دیامن  یم  خرنوچ  دراد و  یناشیپ  يالاب  رب  ار  دیسروخلاله  هک  یهام 

دیابر . یم  لد  وا  رد  دوخ  زاوآ  اب  هک  تسا  لد  هدنز  رتوبک  دوش ، یم  مخ  داب  ندیزو  زاهک  دنام  یم  هزات  هخاش  هب  وا  يالاب 
نازرل نارب و  يریـشمش  ناس  هب  ار  وادـیامن  یم  هنهرب  ار  ناگژم  ریت  دـینادرگ  هزین  ار  كزان  مرن و  يوزاب  نامه  دـنک  هزیتس  گـنهآ  نوچ 

هتشگرب - یمرن  هب  یندرگو  نارگن  ياه  مشچ  اب  یئوهآ  نوچمه  ای  ینیب - یم 
دیامن . یم  هار  يرگید  دنک و  یم  هارمگ  یکی  هک  دنهد  یم  ناشن  اج  کی  ارزاسان  هدیدپ  ود  شناشخرد  هرهچ  کیرات و  فلز 

تخاس . ناشنادرگرس  نآ  دیدرگ و  نومنهار  ار  ناگدادلد  نیا  يدیپس  لد  رد  یهایس  ای  دادماب ، يرگید  تسا و  بش  یکی 
تسا . هدنکفا  شندرگ  هب  هتفاب و  مه  هب  يریجنز  نوچمه  دواد  ار  شیوسیگ  ياه  هرگ  هک  دیرادنپم 

تسا . هدینادرگ  يدجربز  ار  نآ  هتسارآ و  ار  وا  راسخر  شا  هنوگ  هداجیب  ود  هکلب 
ینکفا . یم  ام  يوس  هب  ار  يدوبان  ياهریت  تهاگن - اب  هکنآ - ياو  ناگتخابلد ، هدنشک  يا 
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دنام -! یم  ار  هدیشک  هتشر  هب  ياهدیراورم  هک  ینادند  هچ  و  دنگوس - تنیشیپ  نادند  هب 
دزاس - یم  شناشخرد  دیادز و  یم  ار  لد  گنز  هدشهتشرس ، نیبگنا  زا  تسا ، هداب  نوچمه  هک  تنابل - ریذپلد  يرت  نآ  هب  و 

ماهدمآ  رورس  شیوخ  قشع  شرازگ  رد  ماوت و  هدنب  یگدادلد  يوک  رد  نم  هک  دنگوس 
زروم . غیرد  تیوک  هب  وا  نتشاد  کیدزن  زا  يراد  هک  یئافو  همه  نآ  اب  ياشخبب و  رادم ، اور  متس  نک ، يرگداد  شیوخ  یهر  اب 

ما . هتخوس  رگج  يا  هتخابلد  نم  هک  راذگ ، ورف  ار  دادیب  يامن ، يرادافو 
زا ار  مدرم  هک  ربهر  هدیزگ و  رب  ربمایپ  هداز  رتخد  نامه  ار ، دمحم  لد  نیـسح  نتـشک  اب  نایوما  هک  تخادگ  ارم  ناج  نانچ  یئادج  جـنر 

دیدرگ . دومنهر  دروآ و  رد  هب  یهارمگ 
ناشنکدب . هدنزاس  دوبان  نابل و  هنشت  هدننک  باریس  یگدنشخب ، يایرد  یضترم -  یلع  ام : رورس  دنزرف  نامه  و 

رت . یمارگ  همه  زا  شداینب  رتدنمجرا و  همه  زا  شرهوگ  رتراوگرزب و  همه  زا  شردپ  تسا و  رترب  ناگمه  زا  شنامدود  هک  نامه  و 
نشور ، يدادماب  دنتیناراب ، نیگمشخ ، يریش  بلابل ، یئایرد 

اسر . هرهچ  اب  رگشیامن  یهامو  امنهار  يرتخا 
رتخاب - رواخ و  رد  مدرم - همه  زا  هک  نسح  یمرگشیپ ، هتسیاش  يرورس 

تسا . رت  تسدهداشگ  رت  هدنشخب 
يراتفرگ - همه  نآ  اب  دوب و - هنشت  تخس  البرک  رد  هک  منک  یمن  شومارف 

تشادن  بآ  يوس  هب  یهار 
شیاه  هدرپارس  نوماریپ  رد  يوما  رگامغی  هاپس  زا  یهورگ 
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دندوب . هدرک  رپ  ار  نابایب  یهت  وت  یئاه  گناب  ایه  اب  دوب - ربمایپ  نآ  زا  یتسار  هب  هک  - 
دندوب . هدوبر  تسوا  نیشناج  و  دمحا - ربمایپ - نیرت  هدوتس  نادنزرفزا  ار  هچنآ  هتشابنا و  ار  اضف  لد  شیوخ  هاپس  اب  هک  راکهبت  يا  هتسد 

تسنام . یم  هدروآ  بل  رب  فک  هایس و  یئایرد  هب  هک  هتخیگنا  رب  تخس  یکاخ  درگ و  هدش و  هوبنا  نآنایرگشل 
رگید دـنربب و  اهدای  زا  ار  نانآ  ام  زج  ات  دـندرک  بوصنم  هتـشارفارب و  ار  يرگبوشآ  ياه  شفرد  ربمایپ  رابت  نانمـشد  وناـیبصان  اـجنآ  رد 

دهدن . زاوآ  ار  ناشیا  دهنن و  ناشاه  مان  رس  رب  ادن  فرح  یسک 
ندنکفا اب  ات -  تساخ  رب  زامن  هب  نمـشد  يور  رد  ندش  دنلب  اب  شدیپس  ریـشمش  دندومن و  يراد  هزور  هنـشت - هتـسب و  نابز  اب  وا - نابـسا 

. درآ رد  هدجس  هب  ار  نانآ  نیمز - رب  ناشیاهرس 
تفرگ . ینارفعز  درز و  گنر  تخیر  یم  اج  نآ  اج و  نیا  زا  هک  یئاه  نوخ  ات  دیناشوپ  یئاه  هرز  نادرم  ریش  نت  رب  اه  كاخ  ودرگ 

دنرد . یم  مه  زاار  رام  رکیپ  دنراد  اه  نیهاش  راگنا  هک  دنا  هدرک  شرت  يور  نانچ  رگشل 
دندیزرلب . نتشیوخ  رب  نالدزب  تساخربهک  ینارغ  ياهردنت  زا  داتفا و  ندیشخرد  هب  شریشمش  يولهپ  ات 

درب . نتخات  ناشکندرگ  رب  شیوخ  هدارا  اب  دهد  هار  دوخ  هب  یمیب  گرم  هداب  ندیشک  رد  زا  هکنآ  یب  نیسح 
دزاون . یم  نآ  كرات  رب  ار  ریشمش  شین  یگداس  هب  دبوک و  یم  نیا  رس  رب  ار  هزین  كون  یتسد  هداشگ  اب 
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دزیر . یم  ورف  دنکش و  یم  شا  هزین  ياه  هنادند  دراد و  یم  رب  ناوارف  ياه  شارخ  يو  غیت  دنز  یم  هک  یئاه  مخز  يرایسب  زا 
رد نادرگ  هزیتس  ربارب  رد  شیاهراکهاش  نآ  -و  دـنک یم  هدـنز  ار  ادـخ  ریـش  دای  دـیآ  یم  ورف  نانآ  نایم  رد  دور و  یم  ـالاب  هک  وا  تسد 
ره زا  رترب  يادخ  وهتساخرب  نارگید  قح  ندوبر  هب  هک  یهورگو  درآ -  تسد  هب  ار  دیزی  يدنسرخ  دهاوخ  هک  تسا  یهاپـس  دحا  گنج 

تسا . هدروآ  مشخ  رس  رب  ار  دمحا  ناربمایپ  نیرت  هدوتس  رادنپ و 
دندیسارهن . نیسپزاب  زور  زا  دندومن و  راگزاسان  شیامنهار  نیشن  ياج  اب  هدیدرگن و  اریذپ  ار  رادنپ  ره  زا  رترب  يادخ  ربمایپ و  نخس 

تفای . دنتسناوتن  یئامنهار  تسرپرس و  چیه  ات  درکناشهارمگ  شیوخ  هاوخلد  هب  تفیرفب و  ار  نانآ  نمیرها ،
درک  دناوتن  دنب  رد  ار  نآ  یسکو  دشاب  ناور  تارف ، ياراوگ  بآ  يوس  کیهک  تسا  اه  یتفگش  زا 

ناربریـشمش و هاپـس و  وادزوسب و  یگنـشت  زا  شلد  - دنک یم  باریـس  ار  مدرم  ادرف  شردپ  هک  ربمایپ - هداز  رتخد  نآ - ياه  هنارک  رد  و -
نوچمه : دش ) راکشآ  كاخ  درگ و  ياه  یگریت  رد  هک  یئاه  هزین 

دتسیا . یم  ور  رد  ور  نامسآ  نارتخا  اب  اه  یکیرات  رد  هک  تسا  هام  شتسار  تسد  رد  هک  رهپس  هنهب  رب  دوب  باتفآ 
دندینادرگ . هنهرب  دندرک و  رد  هب  نت  زا  هماج  نانمشد  ار  سابع  ترضح 

دنشچ و یم  رتشیب  هچ  ره  ار  بآ  یکنخ  ناگرگ ، هک  یئاج  رد  مه  نآ  تسا  بات  یب  یگنشت  زا  شلد  ربمایپ - هداز  رتخد  نیسح - دنزرف 
دنبای . یم 
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تسا . هتخیر  نیمز  كاخ  رب  شنوخ  هدش و  هدیرب  ندرگ  گر  زا  هدراهچ  بش  رد  هام  نوچمه  وا  رس 
دندینادرگ . دوخ  رتسبار  تشد  ياه  گیر  نش و  دنداتفا و  نابایب  رد  هتشک  هتخابناج ، نارورس 

داهنماگ . تسار  هار  رد  هدمآرد  ناشیا  یپ  زا  هک  ره  دنتفای و  هار  ناشراگدرورپ  يوس  زا  هک  دننانآ 
تفای . یمن  تخبشوخ  يروای  هک  دیدرگ  نادرگرسو  تخوس  شرگج  دیسر  نانآ  هب  هک  یئاه  بیسآ  زا  ربمایپ  هداز  رتخد 

دنیزگ . يرود  وا  زا  یگدنز  هک  دنامن  يزیچ  دندش و  کیدزن  هدننک  دوبان  نارترود  هک  هاگنآ  ات 
دنتفرگ . ار  وا  نوماریپ  دندوزفا - یم  یشک  رس  رب  ناشاه  یتساک  يژک و  اب  هک  یناسک  همه  يوما و -  ياه  شوگ  زارد 

دندینادرگ ، شریت  هناشن  تخس ، رس  ینامک  لد  زا  دشاب  هدز  رس  يو  زا  یهزب  يزارد و  تسد  هکنآ  یب  و 
دوب . راوشد  هدنخرفان و  يزور  دمآرد ، هزرل  هب  تخس  نامسآ  تفه  داتفا و  ریز  هب  شبوخ  بسا  زارف  زا  درم  کین 

دوب  نآ  شلاب  ربمایپ  ناماد  ماگنه  اسب  هک  درک  ادج  ار  يرس  رمش ،
دز . كاچ  شمتام - رد  ار - شیوخ  نابیرگ  راگزور ، دنتسیرگ و  وا - رب  هیاپ - دنلب  ياه  نامسآ  ناگتشرف 

تسشن . کشا  هب  دیشک  هک  يدرد  اب  شناد  هدید  تشگرب و  سپ  هب  ششخب  تسد 
يرترب اه و  شنم  نتفگ  زاب  یئارـس و  همانکوس  هب  وا - متام  رد  ناگدنرپ  دندمآ و  دایرف  هب  دـش  هریچ  ناشیا  رب  هک  یهودـنا  اب  ناگدـنرد 

دنتخادرپ . شیاه 

هحفص 56 ] ] 

دندرک . دنبرد  نایرگ  دوب - ادخ  ربارب  رد  نداتفا  كاخ  هب  شراک  هک  ار -  داشان  درم  نامه  نیدباعلا ) نیز  ناگدنتسرپرویز =( 
نازرل ات  تخاس  ناور  ار  بنیز  کشا  البرک  راتـشک  دینادرگ  ناریگ  نیمز  هنوگ  هب  ار  وا  رازن  رکیپ  ات  دش  نیزگیاج  هنیکـس  لد  رد  هودنا 

دیطلغ . ورف  شیاه  هنوگ  هنایم 
تسب . یم  رب  نابز  ار  یئوگ  زغن  رونخس  ره  دورس و  یم  همانکوس  هک  مدید  هخاش  هوبنا  یتخرد  زارف  رب  ار  ارس  هنارت  يرتوبک 

دنشاب . هتخیوآ  اه  یهایس  اه و  یکیرات  ندرگ  رب  دنبولگ  ناس  هب  هک  خرس ، یئاه  تسد  اب  دوب  دیپس  دادماب  هرهچ  نوچمه 
يدروآ . درد  هب  تخس  ارم  لد  هک  هد  خساپ  تسیچ ؟ هیرگ  نیا  وگ  رب  رتوبک  يا  هک  شمداد  دنگوس 
دزادنا . یم  اه  هداجیب  دای  هب  ارم  تنوگلگ  ياه  تسد  تسا و  هایس  تندرگ  يدیپس  يالاب  قوط ، نآ 

دید . ریذپان - یشوماخ  شتآ  نآ  اب  هک  ار - ملد  رارش  تسیرگن و  هک  ارم  شسرپ  یگتفیش و 
تخیسگ : ار  ناگمه  یئارس  همانکوس  هتشر  هشیمه - يارب  دوخ و  دایرف  اب  هدرک - دنلب  ار  تسد  هتشاد - رب  رس  ياههخاش  اب  هارمه 

مناهرب . ار  وا  یگدنز  شیوخ - ناج  نداد  اب  متسناوت - یم  نم  شاک  يا  دش و  هتشک  البرک  رد  نیسح 
ما . هتخاس  نوگلگ  نآ  اب  ار  میاه  تسد  هک  تسا  یخرس  نوخ  نامه  مراد  هتخیوآ  يدنب  ندرگ  رگا 

مداهن . ملد  یهایس  نیس  زا  هایس  یقوط  يرازگهودنا - زا  زین - مندرگ  يدیپس  يالاب 

هحفص 57 ] ] 

دوش . یمن  کشخ  هک  مناور  کش  رس  اب  تسا و  نم  ناتساد  یسرپ  یم  هکنآ  يا  نونکا - و 
شاب . نم  روای  هارمه و  نتسیرگ - راک  رد  نک و -  يراز  نم  اب  شیر  یلد  اب  رگج و  زوس  زا 
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ار هیما  نادنزرف  دنهن ، یم  هار  لد  رد  ماگ  ادخ  هناخ  زا  ناگدننک  رادیدهک  هاگ  نآ  ات  دنزاون و  یم  ین  نارتش - ندنار  يارب  هک - هاگنآ  ات 
داتسرف . مهاوخ  نیرفن 

درک . دهاوخ  دایز  ار  ناش  یگشیمه  رفیک  زین  مراگدرورپ  منک و  یم  نیرفن  ار  ناشدایز  دیزی و 
یگرزب دای  هب  ار  ابیز  یئاه  شیاتس  منانخس ، ياهرهوگ  زا  تسیرگ و  مهاوخ  وت  رب  مبسخب  كاخ  نیلاب  رب  هک  هاگنآ  ات  دمحم ، دنزرف  يا 

داد . مهاوخ  شیارآ  وت  ياه 
دنادرگ . ناوتان  ار  دیبل  هتفررتشیپ  زین  سق  ینارنخس  زا  یئاویش  رد  دشاب و  اسر  زیگنا و  لد  سب  هک 

دیآ . رامش  هب  راگزور  ندرگ  رب  ابیرف  يا  هیاریپ  تسناوت  ات  متسارآ  امش  ششخب  زا  یئاهدنب  ندرگ  اب  ار  نآ 
دبایب . رادیاپ  یتخبشوخ  نادواج - تشهب  رد  نامشچ - هیس  رانک  رد  دراد  یم  دیما  سدنرع - رسپ  حلاص - هنوگ  نیا  هب 

داب !. باریس  اهربا  گشرس  زا  دنت  یئاهرابگر  اب  تارف  ياه  هنارک 

هحفص 58 ] ] 

یضترم ! دنزرف  يا  داب  وترب  دورد  دناوخ - یم  همانکوس  ناراسخاش  زارف  رب  هدنرپ  کی  هک  هاگنآ  ات  سپس - و 
نایاپ 

 = بختنملا  " رد هک  دراد  وا - رب  ادـخ  ياهدورد  هتخاـبناج - ربهر  ربماـیپ و  هداز ي  رتخد  كوس  رد  زین  تیب  نوماریپ 56  يرگید  هماکچ 
زاغآ : رس  نیا  اب  و  تفای ، ناوت  یئبمب - پاچ  ج 2 ص 19  یحیرط - داتسا  زا  هدیزگ " 

 " تسا . هداتفا  ناگناگیب  نیمزرس  هب  شیوخ  نهیم  يارس و  زا  هک  دیناوخب  ار  نیسح  همانکوس ي  یلع  امرورسناوریپ  يا  " 

هحفص 59 ] ] 

اه هدورس  زا  يا  هراپ  لصا 

مکی تشاددای 
هراپ لصا  زین  اج  نیا  مدنادرگرب و  یـسراپ  هب  هدروآ  هدنراگن  هک  ار  سدنرع  نبا  ياه  هدورـس  زا  تیب  مهیور 310  رب  هتشذگ ، شخب  رد 
دراد ياج  دورـس  هماکچ و  زاغآرـس  رد  نوچ  ای  دـیامن  یم  رتاویـش  رتزغن و  یجنـس  نخـس  هاگدـید  زا  ای  هک  منک  یم  دای  ار  اه  نآ  زايا 
ربارب ما  هداهن  تیب  ره  هشوگرد ي  نایم )(  هک  مه  يا  هرامـش  دـنادرگ ، یم  ناسآ  ار  رگید  ياه  هتـشاگن  رد  نآ  نتفای  تسا و  نآ  یناـشن 

تسا . هتسیاب  یمودهب - یکی  زا  نداد - تشگزاب  يارب  دیدیدنآ و  هدش ي  یسراپ  رانک  رد  رتشیپ  هچنامهاب  تسا 

یلح  یف  ناب  نصغک  سیمب  یحضا 
الح یبلق  یف  رم  ام  اذا  رمق 

ادغامل  یمئازع  دش  لحنا  و 
اللحم ءابقلا  دنب  هرصخ  مع 
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هدخ  فلاس  روفاک  اهب  یهز  و 
السلست راذعلا  ناحیرب  امل 

هغدص  لسالس  اثبعتلسلست  و 
السلسم ادیقم و  تب  كاذلف 

هتانقک  هماوق  میوق  رمق 
الصنملا یکحت  لتقلا  یف  هظاحل  و 

تنر  اذا  ضارملا  اهرتاوف  يوها 
الزغلا ضارملا  اهینفج  بحا  و 

هقاشع  یلع  تحفص  ام  تراج و 
الدعا ام  هدق  لماع  اکتف و 

هدخ  فئاحص  یلع  یلعلا  بتک 
الثم نیبجاحلا و  یسق  ینون 

هنویع  جنغ  نیع  یف  اهب  یمرف 
التقملا ینم  باصا  ماهسلا  مهس 

هلاخ  ربنع  ریبع  نیعل  بجعاف 
العشت نل  هدخ  هرمج  میج  یف 

يوجلا  نارین  رحب  داوفلا  الس  و 
السام هاوه  نع  باذف و  ینم 

هنیزی  حابصلا  جلبنمک  بسن 
یلتجملا یهاز  سمشلا  هیبش  بسح 

انفلا  رمخ  انقلا  هاساکب  اوبرش 
البلا یف  اوسماف  هب  ءالبلا  جزم 
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مهموسج  مهماحرا و  تعطاقت  و 
الجر الا  سورلا  تلصوا  امرک و 

رساوک  مامحلل  هیلع  تماح 
الطلا مد  مامحلا  تبرشاف  تئمظ 

هحفص 60 ] ] 

اهقرز  حامرلا و  رمس  هب  تسما 
الفج امهد  لیخلا  بهش  ارمح و 

هذه  نغبص و  دق  مدلاب  کیتاه 
الصنت نل  هغبص  عقنب  تغبص 

هلویخ  تانفاص  کبانس  تدقع 
الطسق سراوفلا  تاماه  قوف  نم 

هداوس  دم  هتجاجع و  تجد  و 
الیلا الیل  حبصلا  داعا  یتح 

هتحت  مراوصلا  عملامناک  و 
یلجناف مامغیف  قلات  قرب 

الف  یتا  والفلا  هوفالم  شیج 
الفلا یلفت  هلیخ  کبانس  تسما 

رتاب  زارج  فیس  هفکب  و 
الودج هنمدمغلا  مضی  بضع 

هماسح  هداوج و  هناکف و 
المات دارا  نمل  یبحاص  ای 
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هفکب  رادملا  کلفلا  یلع  سمش 
الطلا مجامجلا و  هلزانم  رمق 

تمجعا  ینا  نعطلا  ءاط  لاختف 
الکشت فیک  برضلا  داض  اطقن و 

اعمادم  نویعلا  نوج  نم  نونثی 
الطه فلاوسلا  ضیب  یلع  ارمح 

همیرک  هانقلا  عوفرمب  اوبصن 
الیذا یصاعملل  اورج  ارهج و 

اهبلق  نکاسو  تسما  هنیکس  و 
الحری نل  یسالا  هیف  كرحتم 

یلع : تمس  يدساوح و  بولق  تمس  و 
 " السلس هیضراعب و  راذعلا  من  " 

تنزاوو : یلع  ای  کحدمب  تلع  و 
" الخ دق  هبحالل  اعبر  کبا  مل  " 

رشن  اهل  نامزلا  یف  یماظن  ایاوط 
رشن مکارکذ  بیط  نم  اهرطعی 

انبولق  یلجت  نیح  یلجت  سئارع 
ربت اهناجیتو  رد  اهیلاکا 

يرظان  عمد  مکیف  يرعش  قیاطف 
رثناذ رمحم  مظن و  اذ  ضیبمف 

مکدعب  دعب  یل  حرلا  قارف  قارف 
رکفلا يرطاخ  یف  رادلامسرب  راد  و 
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ادهسم  بیبحلا  یلع  لوذعلا  تاب 
ادهم مارغلا و  یف  يرذع  ماقاف 

السلسم  هیفلاسب  راذعلا  يار  و 
ادیقم مارغلا  نجس  یف  ماقاف 

هنیبج  میج  وهترط  ءاط  یف 
يدهلاو هلالضلا  امهناش  نادض 

ضیبا  یف  دوسا  حبص  لیل و 
يده اذ  نیقشاعلا و  اذه 

هحافص  ضیب  هنفاوص و  تماص 
ادجس مجامجلا  تریصف  تلص 

نسح  ابا  یلوملا  هعیش  ایا  اوحون 
نطولا رادلا و  بیرغ  نیسحلا  یلع 

هحفص 61 ] ] 

یلح رغاد  نبا  هیریدغ 

هراشا

نآ - ياه  هتساوخ  ربارب  رد  هک - داب  یهورگرب  ادخ  دورد 
دوش . یم  هدید  رون  مه  رد  نابایب  بیشن  زارف و 

دنراد  یهاگراب  رد  ار  ناگدنورگ  ياورنامرف  زا  رادید  گنهآ 
دنا . هداهن  رهپس  نارتخا  یناشیپ  رب  ار  نآ  ياه  نوتس  هیاپ  هک 

دنهن . یم  ماگ  یناتسآ  رد  مدرم و  نیرتهب  رب 
دنا - یمارگ  دنوادخ - دزن  رد  اج - نآ  هب  ناگدنرآ  يور  هک 

رگید . يدرمناوج  ردارب  هداز و  درمناوج  تسا  اجنآ  رد 
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نآ . ياوشیپ  راگدنوادخ و  يرمناوج و  هتسیاش  و 
تسوا . هژیو  ون - هنهک و  زا  يراگنیب - هک  يزارفارس  ره 

دوش . یم  هتشاگن  وا  همان  رد  ماجنا - ات  زاغآ  زا  اه - يرترب  همه  و 
دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  نامدرم 

تسا . وا  نانآ  هدشخب  ربهر و  رورس و 
هایس يا  هتشر  كاخ  ودرگ  دوپ  رات و  زا  اه - هزین  نداد  ناکت  اب  نایهاپس - دنروخ و  یم  رب  رگیدکی  اب  هاگدربن - رد  ناریـش - هک  ناگ  نآ 

دنفاب . یم  مه  هب 

هحفص 62 ] ] 

دنا  هدمآ  درگاه  غیت  هاگ  دروخرب  رد  مدرم  ياه  هورگ  ینیب  یم  هک  هاگ  نآ 
دهد . یم  زیهرپ  هب  روتسد  ار  شیاه  هتسباو  زا  کت  کت  یهورگ  ره  و 

دنا . نتخات  مرگرس  هاگدربنرد  شوک  تخس  ناگدنمزر  هک  هاگ  نآ 
دنا - گنهاشیپ  ماگشیپ و  راکیپ ، يوس  هب  ندیود  رد  هک ، وکین  ینابسا  رب  راوس  مه  نآ  - 

دنا . هدنکارپ  گنج  تشد  نهپ  رد  هک  یمدرم  یئوگ  هک  هاگ  نآ  و 
دنک . یم  رات  هریت و  ار  اج  همه  نآ  ندیزو  هک  دنا  بوشآ  دابدرگ 

هدیشاپ . مه  زا  شیاه  بوچ  نانآ - ياه  هزین  هک  هاگ  نآ  و 
دنکشب . مه  رد  اهریشمش  ماین  و 

دریگب . دوخ  ماین  ار  اه  هلک  نایم  اه  هزین  رس  نهآ  و 
دنیشنب . مدرم  لد  رد  اهریت  ناکیپ  و 

يو  رکیپ  رب  ریشمش  ياهمخز  هک  يرگن  یم  ار  ربمایپ  دمحم  ردارب  هک  تسا  هاگ  نآ 
تسا . رادومن  شیامزآ - شالت و  زا  یئاه  هناشن  نوچمه 
دنک  یم  الاب  ریز و  نمشد ، رادید  ماگنه  رد  ار  دوخ  غیت 

دنکفا . یم  ماد  هب  ار  ناریلد  و 
درک  يرادساپ  يو  زا  نادنچ  شیوخ  ریشمش  اب  یمشاه  ربمایپ  يوزاب  نوچمه 

تشادرب . رایسب  مخز  شدوخ  ياهوزاب  هک 
ربمایپ - هک  دوب  یسک  اهنت  وا  و  نارگید - هن  شرادرب - دوب  وا 

تشاذگ  زاب  دجسم  هب  ار  وا  هناخ  رد  اهرد - هدننبرب  هدنیاشک و  نامه 
ریدغ - زور  رد  هناخ - زا  دوخ  رادید  نیسپ  زاب  رد  و 

دندوب . هاوگ  زین  همه  داد و  وا  هبار  یتسرپرس  راک 
تفای  یگتسجرب  زا - یگتسجخ  زا  ریدغ - زور  هک  دش  نینچ  و 

تسا . نوریب  هرامش  زانآ  ياه  یگدنخرف  هک 
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هحفص 63 ] ] 

دنا  هتفریذپ  ار  هدوتس  ربمایپ  شرافس  هک  دنداد  شیامن  نینچ 
دنتشاد . یم  ناهن  ار  دمحم  نادناخ  هنیک  شیوخ  لد  رد  یلو 

ار  دوخ  ياه  هنیک  تشذگرد و  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  ات 
دندرک . راکشآ  ناشنایهاپس - تسد  هب  متس  رد  - 

ار  شیوخ  تسرپرس  راگدرورپ و  ینیشناج 
دنتشاد  زاب  وا  زا  هدرک  مگ  هار  کیرات و  ياه  شنیب  اب 

دننک  يریگولج  شقح  هب  ندیسر  زا  ار  همطاف  ات  دندمآ  مه  يوسارف 
دنتخیمآ  رداه  يریگلد  اب  ار  وا  یگدنز  هنوگ ، نیا  هب  و 

گرم . زا  سپ  درپس و  ناج  هودنا  زا  ات 
دنتشک . ار  نیسح  دندیرب و  رس  ار  شادنزرف 

دوب . هدومیپ  زارد  یهارناشنایم  رد  یهابت  هک  هارمگ - يا  هدوت  نایم  رد  ادرف - و  - 
دندرک . دای  ازسان  هب  ار  وا  رهوش 

مدروخرب  هناداتسا  ینخس  هب  ناینیشیپ  ياه  هتفگ  نایم  رد  ار - یتسار  - 
مروایبار . نآ  مراد  شوخ  هک 

دیزادرپ . یم  وا  مانشد  هب  اراکشآ - یئاهربنم - زارف  رب  ایآ  " 
هتسویپ ؟ مه  هب  هتشاد و  ياپ  رب  وا  ریشمش  يورین  ار  نآ  ياه  بوچ  هک 

يراوتسا - يرترب و  رد  هک - ینارورس  يا  دمحم و  نادناخ  يا 
دنتفرگ ! یشیپ  ناگدیرفآ  همه  رب 

دیتسه  اه  یکیرات  ياه  غارچ  امش 
دینانآ . يزارفارس  هیام  مدرم و  نیرتهب  امش  و 

نارابدربو  نانآ  ناگتسجرب  و 
ناراگزیهرپ . نایاسراپ و  ناگدنزرف و  ناروشناد و  و 

هحفص 64 ] ] 

دیرورس  ار  ناگدنب 
دینام  یم  ناریش  هب  اهراکیپ  رد  و 

تخاس  نشور  ناگدیرفآ  رب  ار  تسار  هار  هک  دوب  اه  شالت  نآ 
تشاداو . ندز  ماگ  هب  نآ  رد  ار  ناتسرپ  ادخو 

دیرگن  یم  ار  يا  هدروخن  تسد  ياه  هیام  سماغم )  ) ياه هدورس  زا  کنیا  و 
دریگ  یم  همشچرس  ياپ  زیرگناربلد  ناس  يا  هشیدنا  زا  هک 
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دنریذپ . یم  ار  اه  نآ  يرترب  زین  وا  اب  ناگدنرب  کشر  ناگدننک و  یمشچمه  و 
هدومن  شیاسر  هدیسر و  اه  نآ  هب  امش  تیصخش  یئاناسر  زا  یئوب 

تسا  هتخاس  شرت  زیگنا  لد  دینادرگ و  هتسارآ  ار  اه  نآ  امش  یئابیز  زا  یئامن  و 
دنتفاتش ، نم  خساپ  هب  ات  مدیناسر  اهنآ  هب  ار  شیوخ  ياوآ  هدز و  گناب  اه  نآ  رب 

دراد - یمن  غیرد  ار  دوخ  رگخا  دسر  نآ  هب  هنز  شتآ  قامخچ  نوچ  هک  یگنس  ناس  هب 
تسامش  شیاتس  رد  نوچ  هتفای و  غاد  يرازاب 

دهدب . تسد  زا  ار  شرازاب  یمرگ  هک  دور  یمن  میب 
دهد  يرای  نآ  هب  شیوخ - هماخ  اب  ار - هک  ره  دزرمایب  ادخ 

ددرگن . هرهب  یب  نآ  کمک  زا  تسا  دیما  و 
تسبرب  تخر  ملد  زا  شیاسآ  اه  نآ  ماجنا  اب  هکگرزب  ناهانگ  يارب 

دیشاب  نم  یجنایم  دش  مارآان  مناج  و 
راب  اه  هوک  رب  رگا  هک  اه  شزغل  نامه  يارب  و 
دزادگ  یم  شیاه  گنس  دوش و  یم  هراپ  هراپ 

دنامب  هرهب  یب  امش  ياین  تعافش  زا  یناور  تسا  رود  یسب 
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هتفرگ  شیوخ  هشوت ي  ار  یلع  رهم  هک 
تسا  شزیر  شراب و  راک  رد  نارغ  ردنت  اب  هارمه  يربا  هک  هاگنآ  ات 

داب . امش  رب  ادخ  دورد 
نایاپ 

شیاه هماکچ  زاغآرس  وا و  ياه  هدورس  زا  يا  هنومن 

نایم  نآ  زا  تیب و  نوماریپ 92 تسا  يا  هماکچ  وا  ياه  هتفگزا  مه  و 
دنیشن  یم  يرگید  ياج  رب  یکی  اه  يراوگان  هک  نیا  اب 

تسیز ؟ یتسردنت  اب  ناوت  هنوگچ  دزیر  یم  امرسرب  هدنبیرف  ناهج  ياه  يراتفرگ  و 
اه  تشرس  یگناگ  دنچ  رب  يرادیاپ 

دیامن  یم  راوشد  درم  يارب  یئاهر  هب  دیما  و 
تسه  نونکا  هچنآ  یگدنز و  نیرت  هداس 

تسین . رود  زین  دسر  یم  هچ  نآ  درادن و  ارچ  نوچ و  ياج 
دنشیدنیب - رگا  هتفهن و - دوخ  رد  ار  یئاه  ینوگ  رگد  راگزور ،

درآ - یمن  راب  هب  يدنم  هرهب  شناگدادلد - يارب  اه - گنر  زا  مادک  چیه  رد 
تسین ، دنمدرخ  دروخب  ار  یگدنز  بیرف  هک  یسک  نآ 
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دشیدنایب  اهراک  رد  هک  تسا  نآ  دنمدرخ 
تسین  هاگآان  گرم  هاگآ  ان  يا 

دیوج . یم  ار  وت  هک  نک  یگدنز  یهاوخ  هچ  ره 
هارمه  یگدنشخرد  یتخبشوخ و  اب  وت  راگزور  هک  ارچ  يدرک  راکشآ  ار  تا  يرگیزاب 

تسا  باداش  مرخ و  سب  یناوج  لاهن  و 
دسر  ارف  راوگان  ياهدمآ  شیپ  نوچ 

تفای ؟ یناوتيروای  اجک  دبای  یگریچ  یناوج  هتشرف  ربيریپ  نمیرها  و 
تسا . درمناوج  هار  هب  مشچ  گرم - ماگنه  اه  هک  یئاهدنزگ 
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هدمآ  هتشاگن  تشونرس - همان  رد  شا - یگدنز  هزادنا  هدیشوپ و  وا  شناد  هدید  زا 
هدش  هدرمش  يریگ و  هزادنا  اه - هدیدپ  همه  نایم  زا  وا - يزور 

دنک  یم  شالت  تخس  یگدنز - نارذگ  يارب  ینیب - یم  همه  نیا  اب  و 
تسا  ششوک  رد  هشیمه  راگزور 

ناگدیرفآ . ياربیئاهراوگان  اهدمآ و  شیپ  نتسبآ  و 
دراد  نامداش  ار  لد  نآ  ندروآ  يور  زا  هک  سک  نآ 

دش  دهاوخ  ریگلد  نآ  ندرک  تشپ  زا 
هنوگجهک  رگنب  ار  دمحم - نادناخ  ناگدیرفآ - نیرتهب 

دناشوپ  ورف  ار  نانآ  نوماریپ  یتخب - هریت  كاخ  زا  رپ  يداب - درگ 
شنارای - هورگ  زا  یناسک  هک - ریگب  ربمایپ  دوخ  زا 

دنتشادن  اور  شناکیدزن  هراب  رد  ار  يراکتسرد  شنم 
دندرمش - یم  غورد  ار  وانخس  يرادنپ  هک  دندز -  زاب  رس  وا  شرافس  نامرف و  نتفریذپ  زا  هک  نآ  زا  سپ  و 

ادخ  ریش  هرابرد  ار  وا  يرازگ  قح 
دندرک . شومارف  دوب ، وا  روای  رایتسد و  مخریدغ  رد  هک 

يریگلد - اب  تسیز و  ناشیا  نایم  رد  دنچ  يزور  ات 
تشذگرد ... دندوب - كانمشخ  ورب  زین  ناشیا  هک  يا  هنوگ  هب  و 

- " يو : رب  دورد  - ام ياوشیپ  ربمایپ ، هدازرتخد  يارب  تسا  وا  همانگوس  هک  دسر  یم  اج  نیا  هب  ات  "
دید  یم  متس  تخس  هجنکش  ریز  البرک ، رد  هک  ربهر  نآ  يادف  مردپ 

تفگ . یمن  هتسیاش  خساپ  ار  وا  یسک  دناوخ و  یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم 
تخوسن . وا  ربلد  ار  سکچیه  هک  اهنت  نت  نآ  يادف  مردپ 
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دوب . وا  رانک  رد  بآ  درک و  هلگ  یگنشت  زا 
دوب  دمحم - ربمایپ - تسود  هک  نآيادف  مردپ 

ادخ  تسود  زین  دمحم  و 
دوش ؟ یم  هتشک  وت  كاخ  رد  راکشآ  ربمایپ - كاپ  هداز  رتخد  ایآ  البرک 

تشاد . دیاب  نیا  زا  اه  یتفگش  هچ 
دیمان  ناوتن  يراتفرگ )  ) الب و  جنر )  ) برک زج  ار  وت 

دنلد . هدرزآ  شساره  زا  مدرم  همه  هک 
تفخ  كاخ  رب  دش و  نوگنرس  ياسرف  ناوتو  تخس  یگنشت  نآ  اب  هک  مرب - یم  هودنا  وآ  رب 

هداتفا  تارف  ياه  هنارک  رد  هک  مرب  یم  هودنا  وا  رب 
دیشاپ . یم  وا  رکیپ  رب  ار  كاشاخ  سخ و  يوس  نآ  ويوس  نیا  زا  لامش - داب  و 

دنتخادرپ  تخات  هب  دندیبوک و  نیمز  هب  ياپ  وا  نوماریپ  رد  دنتفوک و  مه  رد  ار  وا  ياه  ناوختسا  ناروتس - هک - مرب  یم  هودنا  وا  رب 
دندرک  ادج  ار  شرس  هک  مرب  یم  هودنا  وا  رب 

دنتخاس . نیگنر  شکاپ - نوخ  زا  ار - شا  هرهچ  يوم  و 
هدرک  رد  هب  وا  نت  زا  هرز  هک  مرب  یم  هودنا  وا  رب 

دندرب . امغی  هب  ار  شیاه  هدرپارس  و 
دندش  نانچ  هدنکارپ - هدزمتام و  هکمرب - یم  هودنا  ینیسح  نایگ  درپ  رب 

داتفا . ساره  رب  نانآ  يارب  اه  لد  هک 
دندیرب  غیت  اب  وا  رکیپ  زا  رس  هک  هاگنآ  ات  یلو 

دینادرگن . زاب  دوخ  هار  زا  ار  وا  یمیب  هنوگ  چیه 
. ) دش هدز  كاچ  اه  نابیرگ  دروخ و  یلیس  شربارب  رد  یبات  یب  رس  زا  اه  هرهچ  رایسب  هچ  هک  ار ، ادخ 
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مرب  یمن  دای  زا  ار  كاپ  بنیز  منک ، شومارف  ار  هچ  ره 
تارف . ياه  هنارک  رد  اه  يراوگان  و  درک - یم  يراز  دناوخ و  یم  ار  يادخ  ودندوب  هدوبر  ار  وا  يرسور  تسیرگ ، یم  هک 

دوب - ناور  يو  گشرس  هتخاس  نیگهودنا  ار  وا 
تفای . دهاوخ  رد  ارم  ناهگان - هب  سردوز - یگرم  تشاد و  مهاوخن  یشوخ  یگدنز  وت  زا  سپ  مک  ردارب 

دیوگب ؟ خساپ  دونشب و  ارم  زاوآ  دزاس ؟ رود  نم  رس  زا  ار  نانادان  نیا  هک  تسیک  وت  زا  سپ  مک  ردارب  : 
دزادگ  یم  ار  ياه  هوک  نم  هودنا 

درب . یم  رد  هب  بوقعی  لد  زا  ار  فسوی  دای  و 

همان یگدنز 
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رابت رهم  زا  سماغم - دای  اب  هتفای - شراگن  ام  راگزور  رد  هک  یئاه  همان  یگدـنز  زا  دـنچ  يا  هرامـش  تسا ، یلح  رغاد  رـسپ  ساغم  داتـسا 
اطغلا فشاک  لآیلع  دنمشناد  داتـسا  زا  دنلب "  ياهوراب  هعینملا - نوصحلا  نوچمه "  تسا  هدش  راشرـس  ناشیا - رب  ادخ  دورد  دنوادخ -
بیدا بختنملا " و  رد "  یحیرط  نیدـلارخف  اـم  ياوشیپ  هکناـنچ  یبوقعی . رونخـس  زا  تاـیلباب "  يوامـس و "  دنمـشناد  زا  هعیلطلا "  و " 

ياه هدورس  زین  اه  گنج  زا  دنچ  يا  هرامش  دنا و  هدروآ  اروا  ياه  هدورس  زا  یشخب  يرـصان "  ناغمرا  هیرـصانلا =  هفحتلا  رد "  یناهاپس 
یئاجات ناشیا - رب  ادخ  ياه  دورد  نیتسار - نایاوشیپ  یحو و  نادناخ  همانکوس  شیاتـس و  زا  تسا  بلابل  هک  دنا  هدیناجنگ  دوخ  رد  ار  وا 

زا يو  ياه  هدورـس  زا  هچنآ  دیاش  دـسر و  یم  تیب   ) 1350 هبهک ) هدرک  مهارف  يو  مان  هب  یناوید  اهنآ  يروآدرگ  اـب  يوامـس  داتـسا  هک 
دشاب . اه  نیا  زا  شیب  یسب  هتفر ، نایم 

راگزور هک  نیا  زج  دراد ، نانآ  هرابرد  يرایسب  ياه  هدورس  ربمایپ - نادناخ  یتسود  هار  رد  شیوخ - یگتخابلد  اب  هک  تسا  یناسک  زا  وا 
هدـیرب نارگید  زا  دـنویپ  هدروآ و  نانآ - رب  دورد  ناشیا  هب  يور  اهنت  وا ، هک  نیمه  دـیاش  هدرپس و  یـشومارف  تسد  هب  ار  وا  هنادواـج  داـی 

شراگن  ای  اه  همان  یگدنز  زا  يا  هراپ  رد  ات  هدش  هزیگنا  دوخ 
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نبا دننامه  رگید - يرایـسب  هرابرد  هک  دـیاین ، نایم  هب  يو  زا  یمان  دـنرادن - لد  ردار  نانآ  رهم  هک  یناگدنـسیون  هماخ  هب  هدرتسگ - ياه 
گرزب رد  هاگ  نآ  دندناسانـش و  زیچان  کچوک و  يا  هنوگ  هب  ای  دـندربن  ناـنآ  زا  یماـن  چـیه  اـی  هک  دـنتفرگشیپ  ار  راـتفر  نیمه  رغاد -

دنلب تسپ و  اب  حـیرات - یتسار  هک  دنتـشاد  ياج  رتورف  یهاـگیاپ  رد  يرترب  وکـنهرف  هاگدـید  زا  هک  دـنداد  نخـس  داد  یمدرم  نتخاـس 
تسا . هدرک  اه  يراکهبت  رامشیب  هچ  ازسان - ياهندرب  ور  ریز و  اجبان و  ياه  ندومن 

شزومآ نتفرگ  ارف  يارب  دوخ  وا  دندرب و  یم  رس  هب  هلح  يارس  خارف  نوماریپ  هک  تسا  نایزات  ياه  هریت  زا  یکی  هب  هتسباو  سماغم  داتـسا 
و مهن - هدس  ياه  هنایم  رد  دوب - رونخـس  يا  هدنیارـس  هک  دمآ  رـس  هب  يا  هنوگ  هب  شا  یگدنز  ات  درکندوردـب  ار  اجنآ  تفر و  هلح  هب  اه 

یم هدومیپ ، زا  رد  یهار  زین  يرونخـس  نهپ  رد  یگدنیارـس  ياه  هنیمز  همه  رد  یتسد  هریچ  زا  هتـشذگ  هک  دـهد  یم  ناشن  شیاه  هدورس 
دیوگ :

مزادرپ  یم  یئارس  نخس  هب  هنارگشیاتس  یهاگ  " 
 " موش یممرگرس  اه  هتفگ  ندنکارپ  هب  اه  ینارنخس  رد  زین  دنچ  کی  و 

شرورپ ربمایپ  رابت  كاپ  یتسود  رب  تخومآ و  یئارـسنخس  ار  شیوخ  دنزرف  دوب و  نادناخ  رادتـسورد  وناگدنیارـس  زا  زین  رغاد  شردـپ 
دیایب : شراتفگ  نیا  زا  دای  ماگنه  رد  هکنانچ  داد 

متفرگ  راک  هب  امش  يرگشیاتس  رد  ار  ما  هشیدنا  " 
درک "  اه  شرافس  هراب  نیا  رد  زین  مردپ  دیدرگ و  نم  راگزومآ  راک - نیا  رد  ات 

یم نآ  ياه  تیب  هرامـش  زا  يدای  اب  میا  هتفای  یبدا  ياه  گنج  رد  هک  ار  وا  ياه  هماکچ  زاغآرـس  کنیا  داب و  رـسپ  ردپ و  رب  ادـخ  دورد 
میدروآ :

تسا "93. وپاکت  مرگرـس  نانچمه  وا  دـننار و  یم  وا  يوس  هب  ار  گرم  دراد ، یم  رب  ار  نارگ  يراب  دوخ  شالت  رد  راگزور  رادتـسود  " 
تیب 

تشگب  تسردان  هار  زا  دروآ ، دای  هدمآ  رامش  هب  وا  همانراک  رد  ار  هچنآ  " 
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تیب  -" درک 92 . زیهرپ  دوش  هدوزفا  وا  يازس  رب  يرفیک  زاب  هک  نیا  زا  و 
 " تسا راکشآ  تشا  یگدوهیب  دوخ  هب  دوخ  یتسیان  زاب  يوعد  نیا  زا  رگا  ینز  یم  يراکزیهرپ  فال  ینادان  رس  زا  يا و  هداشگ  مشچ  " 

تیب  81
تیب   90 داهن )؟ دنهاوخ  تسار  هار  رد  یماگ  ینک  یم  نامگ  تسب ، شرس  رب  دیپس  يرسور  راتسد و  يریپ  فرب  هک  ماگنه  نآ  رد  " 

یتسه ؟ یتیگ  يوجتسج  رد  زاب  دیئارگ ، يدیپس  هب  تیاهوم  هک  نآ  زا  سپ  " 
تیب  92 یتفا " ؟ یم  تفر  هک  یئاه  بش  اهزور و  دای  هب  و 

تفای - ناوت  یئبمب  پاچ  زا  بختنم "ج 2 ص 25  رد "  ار  هماکچ  نیا  زا  يا  هدیزگ  - 
تخیسگ  مه  زا  اریپ  گر و  اهدادیور ، شدرگ  " 

دیدرگ  اه  يراوگان  ریت  هناشن  مهاگجیگ  و 
دیرب  ار  میاهورین  هتشر  راگزور  تسد 

تیب   77 "  - دز ناوتن  هرگ  مه  هب  دربب  راگزور  ار  هچ  ره  و 
تساهدروآ - ص 36 "  بختنم ج 2 - رد "  یحیرط  ام  ياوشیپ  زین  ار  هماکچ  نیا  هک  - 

مدرپس  يرگید  تسد  هب  ار  شیوخ  راک  راسفا  اناهج  " 
تیب مداتفا "99  جنر  هبتا  يرگناوت  ششخب و  زا  هک  دوب  نآ  يارب  نیا  و 
تفای - ناوت  بختنم ج 2 ص 58 "  رد "  زین  ار  هماکچ  نیا  همه  هک  - 

دادماب - هاگماش و  ره  رد  ار - دوخ  یپایپ  ياه  گشا  " 
مزیر . یمورف  امنهار  ربمایپ  نادنزرف  رب 

هتفرن  رانک  رب  ملد  هرهچ  زا  مغ  هدرپ  تسود  يا 
تیب - دریذپ " 105  یمن  نایاپ  نم  هودنا  و 

هحفص 71 ] ] 

هتخیرگ  مرتسب  زا  باوخ  " 
دنازوس  یم  ار  ملد  هودناو ،

شتشک  دایز  رسپ  هکنآ  متام  رد 
تیب   62 " درذگ . یم  یتخس  اب  نم  یگدنز 

مدش  یم  نیسح  يادف  نم  شاک  " 
دندیرب  ار  شندرگ  ياه  گرالبرک  رد  هک 

درگن  یم  ار  رمش  یمشچ  اب 
تیب -  106 "  - هاپس ود  نایم  ار  دوخ  نایگ  درپ  یمشچ  اب  و 

یناوج  یباداش  يارب  هن  یلو  متسیرگ  "
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هدنام  ياج  رب  ناریو  يا  هنایشآ  زا  هچنآ  يارب  هن  و 
هزیکاپ  یگدنز  ندادتسد  زا  يارب  هن  و 

تیب -  80 " ارذع - یلیل و  یئادج  زا  هن  و 
دوب ، وت  يور  هب  یگتفیش  يارب  هن  متفرگ  رای  هک  ار  وت  " 

تیب -  88 "- هتخابلد وت  سوه  رد  يرگید  هک  نیزگ  یئادج  نم  زا 
تسبرب  تخر  یئوکین - همه  نآ  اب  یناوج  " 

تیب  تسا " 81  نارگ  اه  لد  ربنآ  زا  یئادج 
دناتس ، زاب  وتزا  يا  هزیگنا  ار  یباداش  رپ  یناوج  " 

تیب -  75 -" ؟ دراد تسود  ار  يور  وکین  نامادنا  دیپس  مه  زونه  ایآ 
شنادناخ - وا و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد  هک  دیاتس - یم  ار  ناربمایپ  نیرتگرزب  زین  نانخس  نیا  رد 

تسیاب  هدیزگرب  ربمایپ  ناتسآ  رب  راوهار  ناروتس  هدننار  يا 

هحفص 72 ] ] 

تسا  نارازگمایپ  نیرتهب  ناگتخیگنا و  رب  نیرتهب  هک  تسیاب  یسک  ناتسآ  رب 
هدش  هتخیگنارب  رضم  هریت  نایم  زا  ""  " " " 

هدمآ نیشیپ  نامشآ  ياه  همان  رد  وا  شنم  تسا و  يوگتسار  " " " " " 
تسا  راگدرورپ  ینابرهم  یکین و  زا  یناغمرا  " " " " " 

تسااه . خالگنس  نیمزرس  زا  هدیزگرب  داژن و  كاپ  يربمایپ  " " " " " 
دندیشخرد  یم  اهدیراورم  نوچمه  ناهن  ناهج  رد  تخت  هاگیاپ  هب  کیدزن  هک  دید  رگید  نت  راچ  نایم  رد  یغورف  هنوگ  هب  ار  وا  مدآ 

تسیک ؟ نیا  اراگدرورپ  تفگ : سپ 
دوبن : نآ  رد  یئارچ  نوچ و  چیه  هک  دینش  ینابرهم  رس  زا  یخساپ  و 

امش ، ناگداز  دننم و  ناتسود  نانیا  " 
دنسرخ . ار  لد  راد و  نشور  نانآ  هب  ار  هدید 

دوبن  مرگن  یم  نم  هچنانچ  ناشیا  هاگیاج  رگا  هک  نانآ ، هب  دنگوس 
دندمآ . یمن  رد  شدرگ  هب  نودرگ  ياهدبنگ  هتبلا 

مه ، نازورف  نارتخا  هام و  دوبن و  مه  دیشروخ  زگره 
مه ، باتفآ  ياهوترپ  نامسآ و  زادنا  مشچ  و 

مه ، نیمز  رهپس و  و 
دنداتسرف و یم  ناراب  ناتخرد - رس  رب  مدرم  يارب  اهربا  هن 

دوب  راک  رد  یغادخزود  تشهب و  هن 
منادرگ "  شمزیه  ار  نانمشد  ات 

تفگ : دنا - نیرب  ناهج  رد  هک  نانآ  هب  دنوادخ -
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" ؟ دهد شرازگ  نم  هب  ار  نانآ  ياه  مان  غورد - هن  و  یتسار - هب  ات  تسه  یسک  ایآ  " 

هحفص 73 ] ] 

دنتفگن  خساپ  نانآ 
داد . ار  اه  مان  شرازگ  دوب - هتفرگ  اناوت  يادخ  زا  هک  شناد  نامه  اب  مدآ - و 

تفگ : دنا - نیرب  ناهج  رد  هک  نانآ  هب  دنوادخ  سپ 
دیزیهرپب " . نم  مشخ  زا  دیرب و  نامرف  دیتفا ، كاخ  هب  مدآ  ربارب  رد  همه  " 

میتشاد  یم  مشچ  هک  يدیون  نامه  داینب  رب  دنوادخ -
تشاداو  ششخرد  هب  يو  يور  رد  ار  غورف  نآ 

یم مه  هب  نامـسیر  روز  اب  هک  یئاه  هتخت  يور  رب  ناشیا -  یگدـنخرف  هب  ات  تساخرب  زاین  زار و  هب  شراگدرورپ  اب  داتفا و  ساوه  هب  حون 
تفای  یئاهر  بآ  زا  تسویپ -

تسشن . ورف  دوب  نوماریپ  هک  یشتآ  ياه  هنابز  ات  دناوخ  ناشیا  یگتسجخ  هب  ار  يادخ  یخزود - شتآ  نآ  رد  زین - میهاربا 
دمآدورف - هقعاص  هک  هاگنآ  یسوم - و 

تفای . یئاهر  جنر  یتخس  رس  زا  اتداد  دنگوس  نانآ  هوکش  هب  ار  ادخ 
تفر  رگید  تشپ  هب  یتشپ  زا  نانچمه  غورف  نآ 

تشاد  شرانک  رب  اهدمآ  شیپ  دربتسد  زا  ادخ  اه - ندش  اج  هباج  نیارد  و -
دش  همین  ود  هب  دیسر و  بلطملا  دبع  هب  ات 

یلع  ردپ  بلاط - وبا  رد  یمین  تفرگ و  ياج  ربمایپ  ردپ  هللا - دبع  رد  یمین 
داد  چوک  هنمآ  نورد  هب  يزور  دنوادخ  ار  تسخن  شخب 

دسر  ارف  نداز  ماگنه  درذگب و  يدنچ  ات 
یهگآو  تخیر  ورف  هنابات  یب  یهارمگ ، داینب  ، دمایب ماگنه  نآ  نوچ  و 

دش  هدناوخ  یتسرپ  هناگ  ود  اب  راکیپ 
دیئارگ ، شوماخ  هبنانآ  ياه  شتآ  تفاکش و  ورسخ  ناویا 

دندروآ  نابز  رب  ار  دوخ  تسکش  تساران ، ياه  شیک 

هحفص 74 ] ] 

تشگ  نوگنرس  ناهاشداپ  نارتخا 
تخوس  شتآهب  تب  و 

دیسر  یگلاس  لهچ  هب  دمحم  ات 
دناوخب  ینامسآ - يا  همان  اب  یحو - نابز  رد  ار  وا  مراگدرورپ  و 

میوگ  یم  خساپ  ار  وت  ناوخ - يادخ  کی  يوس  زا  ناه - تفگ  وا  و 
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تخیگنارب  ناشیا - زج  نایزات و  زا  ناگدیرفآ - همه  رب  ار  وا  هاگنآ 
داد  راکشآ  یئاه  شیامن  نشور - ناهاوگ  اب  هارمه  ات 

دندوب  ناوتان  شیاه  هدننام  ماجنا  زا  هک 
تفای  هار  وا  هب  یساره  هن  تشاد و  یئاورپ  هن 

دومن  ناشیا  هب  ار  هنومن  نیرتگرزب 
دندرک ؟ يراگزاسان  ارچ  اتفگش  و 

تسا  اهزیچ  نیرتزیگنا  تفگشزا  نیا 
ادخ  هداتسرف  دننز و  نوخیبششا  هناخ  هب  مد  هدیپس  دنتساوخ  شناگداز  ومع 

درب  رد  هب  ناج  ناشتسد  زا  هنیدم - هب  نتخیرگ - اب 
هدومن  یناشفناج  ادخ - ریش  راگدیرفآ - نیرتهب  و 

دیمرآ  شیاج  هب  وا  رتسب  رد  تسد  هب  غیت 
دنتشگرب  دنتفاین  دنتسج  یم  هچنآ  دندید  نوچ 

ادخ - هداتسرف  یپ  رد  و 
دنتخادرپشدرگ  هب  رت - تخس  هچ  ره 

هحفص 75 ] ] 

هدرک  ندینت  زاغآ  راغ  رد  رس  رب  دیسر و  رس  یتوبکنع  سپ 
دولایب  رهز  اب  ار  نآ  دوپ  رات و 

دینادرگ  رود  وا  زا  ار  نانآ  دنوادخ  ات 
دنداهن  تشگزاب  هب  يور  نازات - ینارتش  رب  راوس  هورگ - نآ  و 

تشاذگ  ینادرم  هناخ  ماگ  وا  و 
دنداد ، يو  هب  يربنامرف  تسد  شیوخ  ناج  ياهب  هب  شنانمشد  ربارب  رد  هک 

ناتسرپ  تبو  ناگدیرفآ  رورس  نایم  زور  ره 
تفرگ رد  يراد  ریگ و 

تفاتش  یم  ناشیا  راکیپ  هب  نانچ  دنوادخ - يرای  اب  - 
هشیب  رد  تسا  ریش  هدام  یتفگ  هک 

ناریش  نوچمه  ینادرمناوج  نایم  رد  نآ 
دوب  هزین  ناشاه  هجنپ  هک 

يارب  دنتشگرب و  درگ  وکین  ياه  غیت  هب  ندیسر  يارب  ار  اه  هاگ  هانپ  همه 
دنتساوخن  ریشمش  رپس و  هرز و  زج  هب  یهاگ  هانپدوخ 

نامارخ  نیتسار ، شیک  تسا و  نامداش  یتسرد ،
جنر  رد  یشوپ ، قح  نیگهودنا و  یتسرپ ، هناگ  ود  و 
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دینادرگ  هدوسآ  نانآ - يدوبان  اب  ار - شربمایپ  دنوادخ  ات 
دوب  دنزگ  نیسپزاب  نیمه  ردزین  ناشدوخ  شیاسآ  هک 
دندرب  نایاپ  هب  وا  مان  اب  ار  يروآ  مایپ  همان  هک  نآ  يا 

دماین ، ناهج  هب  يربمایپ  يو  زا  سپ  و 
تفرگ  ار  يدنوادخ  یحو  هک  یتسه  یسک  نیسپزاب  وت  رگا 

يراد  ياج  ناگمه  زاغآ  رد  يرترب - هاگدید  زا  یلو -
نیشیپ  مدرم  نایم  رد  ادخ  ناگتخیگنارب 

يدوبن  انشآان  نانآيارب  وت  دنداد و  ار  تندمآ  هدژم 

هحفص 76 ] ] 

يدناسر  وکین  ار - ادخ  مایپ  وت - هک  مهد  یم  یهاوگ 
دیشکن  شیوخ  يوس  هب  ار  وت  هدوهیب  ياه  نیئآ  مه  زور  کی  و 

یتفریذپ  یتشاد  وا  اب  هک  يرهم  زا  زین  وت  دناوخ و  ار  وت  نم  يادخ  هاگ  نآ  ات 
دنز  یمن  زاب  رس  دناوخب  رادلد  ار  سک  ره  هک 

یتشامگرب  ینیشناج  ناشیا - شیک  رد  مدرم - يارب 
دوب  ناگتشامگرب  نیرتهب  هنایم - رد  وت - زا  سپ  هک 

هاچنایم هک  تسین  یبآ  نوچمه  دشوج  یم  همشچ  لد  زا  هک  یبآ  دنتسنادن  دندناشن و  شیاج  رب  ار  يرگید  هدومن  يراگزاسان  وا  اب  یلو 
دکچ . یم  ولد  زا  ضوح  و 

دیوگ : یم  هنیمز  نیمه  رد  زاب  و 
هتسب  رب  ار  نایم  اپ - زیت  يرتش  ربراوس  هکنآ - يا 

يراپسهر ! نانآ - زج  نایزات و  زا  نامدرم - نیرتهب  هاگمارآ  زا  رادیدهب 
یتفای  تسد  یتشاد  هک  یئاهوزرآ  هب  يدناسر و  ماجنا  هب  هک  ار  هتسیاب  ياهراک  همه ي  ادخ - هناخ  زا  رادید  رد  - 

ادخ  هتخیگنارب  ام ، رورس  هاگمارآ  و 
يدرک  رادید  هکار  کیدزن - رود و  زا  ناگدیرفآ - رورس  و 
يوگب  دورد  مه  نم  نایز  زا  ار  واو  تسیاب  زین  نم  ياج  هب 

میاجنآ . رد  دوخ  نم  یئوگ  هکنانچ 
منانآ  نایم  زا  یناسک  هناوید  هتفیش و  نم  هک  ناس  رب  دورد  دناهتفر  كاخ  هب  عیقب  ناتسروگ  رد  هک  نانآ  رب 

يامن  زاب  نانآ  هب  راگزور  هنهپ  رد  ارم  یگدادلد 
يوگب : تسا  ریزارس  هنوگ  ود  يور  رب  هک  یگشرس  اب  هارمه  و 

دیناگدیرفآ  ربهار  رادرک - شناد و  رد  هکنانآ - يا 
نانآ ! نیرت  هزیکاپ  داینب ، داژن و  رد  و 
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هحفص 77 ] ] 

هتسب  امش  هب  ار  شوخ  دیما  هتشر 
ما . هتسویپ  امش  هب  همه  نایم  زا  و 

شیوخ رد  ار  امش  امش  ياه  يزارفرس  زا  یناشن  دوبن  رهم  دنویپ  نیا  رگا  هک  ما  هدش  کیدزن  امشهب  نیتسار  شیک  زا  يوریپ  یتسود و  رد 
تسج . متسناوت  یمن 

هب هب  ار  دوخ  ناـمگ  ما ، هدـیزگرب  شـالت  يارب  هک  تسا  یهار  ناـمه  تناـید ، نم و  هشیپ  امـش  يرگـشیاتس  مشاـب  هدـنز  هک  هاـگ  نآ  اـت 
ما  هتسب  امش  يراکوکین 

تشاد . زاب  امش  هاگمارآ  رادید  زا  ارم  راگزور  رگا 
تسین . ینتشگزاب  يوک  زا  نم  لد  هک  ار  یتسار 
هتخیمآ  امش  یتسود  اب  نم  ناوختسا  تشوگ و 

تسا  هدیدرگ  ناور  نم  یپ  زغم و  رد  امش  رهم  و 
منادرگ ، یم  نانآ  هژیو  ار  ما  هنیک  هدیزگ و  يرود  امش  نانمشد  زا 

مسانش . یم  امش  يرگشیاتس  رد  ار  وا  ما  ینامداش  هدراذگ و  امش  يارب  ار  شیوخیتسود  یتسار و 
مزادرپ  یم  یئارس  نخس  هب  هنارگشیاتس  یهاگ 

موش . یم  مرگرس  اه  هتفگندنکارپ  هب  اه  ینارنخس  رد  زین  دنچ  کی  و 
ما - هدروآ  امش  هرابرد  هک  نیرز  یئاه  هدورس  ربارب  رد  ات -

میامنب  يا  هرهم  رخ  نوچمهار  نآ  اب  زاسان  نانخس 
دیدرگ  نم  راگزومآ  راک  نیا  رد  ات - متخادنا  راک  هب  امش  يرگشیاتس  رد  ار  ما  هشیدنا 

درک . اه  شرافس  هراب  نیا  رد  مردپ  و 

هحفص 78 ] ] 

ما  هدرک  اهاج  رگید  هک  یئاهراک  ربارب  رد  ایآ  نونکا 
مسر ؟ يراگتسر  هب  امش  يرایتسد  اب  مناوت  نم 

رادهاگن  ار  نانآ  زا  تا  هنارگشیاتس  ياه  هدورس  نیا  اسماغم 
هاوخب  شاداپ  دنوادخ  زا  ربارب  رد  و 

هحفص 79 ] ] 

اه هدورس  زا  يا  هراپ  لصا 

مود تشاددای 

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


لصا اج  نیا  رد  مدنادرگ و  رب  یساپ  هب  هدروآ  هدنراگن  هک  ار  رغاد  نبا  ياه  هدورـس  زا  تیب  ( 150) زا شیب  مهیور  رب  هتشذگ ، شخب  رد 
منیب . یمن  یئوگزاب  هب  يزاین  ما و  هتخاس  نشور  رد ص 59  زین  ارراک  دنچ  نوچ و  منک و  یم  دای  ار  اه  نآ  زا  يا  هراپ 

اهداترم  هبیتک  هلالاایح 
اهداه والفلا و  لهس  هل  يوطی 

اهلوصن  سورلا  یف  دمغت  بهشلا  و 
اهداعص سوفنلا  یف  دعصت  رمسلا  و 

بونت  بوطخلا  همالسلا و  فیک 
؟ بوصترورغلا ایندلا  بئاصم  و 

بعتم  هیعاسم  یف  یلایللا  بحم 
بادی وه  هفتح و  هیلا  قاسی 

اباتف  باتکلا  یصحا  ام  رکذت 
اباقع باذعلا  سم  نم  رذاح  و 

یعدت  کلهجب  يوقتلل  تحبصا 
علقت ملاذا  هلطاب  كاوعد 

اعنق ؟ بیسملا و  هممع  نیح  له 
؟ اعنصم هیادهلا  یف  عنصی  هارتا 

لاذق ؟ بیش  دعب  ایند  بلطتا 
؟ یلایل تضم و  امایا  رکذت  و 

یلصافم  تاثداحلا  فورص  تلصف 
یلتاقم تابئانلا  مهس  باصاو 

ینانع  تینث  ایند  ای  كریغل 
ینانع كانغ  نع  رمال  كاذ  و 
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یحانم  يداهلا  ینبل 
یحاور يودغ و  یف 

يداس  ضمغلا و  رجه 
يداوف نزحلا  يوک  و 

نیسحلل  ءادف  تنک  ینتیل 
نیجدولا عیطق  فطلاب  وه  و 

بابشلا  ناعیرلام  تیکب و 
بارخ هلزنمسوردل  و ال 

مرغم  كدوب  ینا  کتبحص ال 
میتملا كاوه  یف  ینریغف  ینیبف 

میرکل  هنا  بابشلا و  لحر 
میظع سوفنلا  دنع  هغارف  و 

لیزم  کنع  ضغلا  بابشلا  لازا 
؟ لیلخ ناسحلا  ضیبلل  تنا  لهف 

بجنلا  قئاس  ای  یفطصملا  یلع  جرع 
یبن ریخ  ثوعبمریخ و  یلع  جرع 

امف  ناسحلا  ضیبلل  لقاعملا  اوفاع 
بلیلا ضیبلا و  ریغ  موقلا  لقاعم 

حرم  یف  نیدلا  حرف و  یف  قحلاف 
بصن  یف  رفکلا  حرت و  یف  كرشلا  و 

هحفص 80 ] ] 

یلح یسرب  ظفاح  هیریدغ 
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هراشا

دشخرد ؟ یم  هاگمارآ  نآ  غورف  ای  تسا ؟ باتفآنآ 
دسر ؟ یم  ام  هب  ربمایپ  نیشناج  شوخ  يوب  ای  تسا ؟ گشم  نآ 

هدناجنگ ؟ شیوخ  رد  ار  يربهارهنومن  هک  يرازلگ  ای  تسا ؟ ششخب  يایرد  نآ 
تسا ؟ دواد  ؟ دوب اناوت  همه و  نابهاگن  دنوادخ  زار  هک  حون  ای  تسا  مدآ  و 

نامیلس ؟- وا - زا  سپ  ربمایپ  ای 
حیسم ؟ ای  وا - یتسدبوچ  اب  یسوم - ای  تسا ؟ نوراه 

هتفای ؟ شرورپلیعمسا  مشاه و  نامدود  رد  هک  یلع ؟- وا - نیشناج  ای  تسا  دمحا  ناربمایپنیرت - هدوتس  هدیزگرب - نیا  ایآ 
دشخرد  یم  هتفه  ود  هام  نوچمه  یکیرات  رد  هتفرگ و  رب  درگ  ار  يزارفرس  رهپس 

دنام . یم  یئابیز  زا  یئاه  نامسآ  هب  باتفآهب و  مدرم - نایم  رد  و -
وا  زار  زاروگب  ایادخ  تسود  تسود 

تسا . ناگدیرفآ  ناور  هک  يا  هدیدپ  رکیپ  و 
دوب  وا  ندیزگرب  رد  يراتفگ  هاوگ  ریدغ ، زور 

هحفص 81 ] ] 

رد درورپـبلد و  رد  ار  وا  رهم  یمدآ  رگا  هـک  یئاوـشیپ  تـسا . ادـیوه  نآرق -)  ) راکــشآ ياهماـن  روآداـی  رد  وا - زا  دـنوادخ  شیاتــس  و 
درایب  گرم  زا  سپ  تشگزاب 

دیبرچ . دهاوخ  شیاه  یکین  هفک 
دنشخرد  یم  نارتخا  نوچمه  هک  تسا  یناوریپ  ار  وا 

دنتسه . ادیوه  نایناهج  همه  نایم  و 
دیآرب  نانآ  ناهد  زا  هک  تسج  دیاب  یئاه  هتفگ  يالبال  رد  ار  تسار  نخس  دننیشن ، وگتفگ  هب  نوچ 

ددرگ . یم  ایوگ  اویش ، نابز  راکشآ و  یئانشور ، نآ - يرای  هب  - 
دنتساخ  رب  دروخ  دز و  شکمشک و  هب  شیوخنیئآ - رد  رگا -

دنادرگ . یمرب  يور  تسه - مه  كالاچ  کباچ و  هک  هدش - هدنار  نمشد 
داب  وت  رب  تسرد  لد  زا  يدورد  یئامنهار  شفرد  يا 

دشاب . دنور  دنیآرد و  نانچمه  هک 
دیوگ : یم  نآ  رد  هک  دیایب  وا  زا  زین  هماکچ 

هداد  وا  هب  يربنامرف  تسد  مخریدغ  رد  مدرم  هک  تسا  یتسرپرس  " 
دندروآ " . دورف  ار  شیوخ  هتشاد  الاب  ياه  ندرگ  راک - نیا  رس  رب  و -

یسرب همانیگدنز 
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ناماما شناد  نوماریپ  رد  ینخس  هعیش ، ینس و  نایاوشیپ  رگید  اب  شیاه  تشادرب  شجنس 
شناد رد  هک  یناهیقف  زا  یماما و  برشم  فراع  ناروشناد  زا  تسا  یلح  یسرب  بجر  رسپ  دمحم  رـسپ  بجر  نیدلا  یـضر  ظفاح  داتـسا 
شناد رد  یگریچ  وکین و  ياهیئارـس  نخـس  تایبدا و  رد  يورـشیپ  ثیدح و  رنه  رد  شراکـشآ  يرترب  نآ  اب  هتـشاد - تسد  دنچ  یئاه 

نیا  زا  شیاهدوس - ندیشک  نوریب  نآ و  ياهزار  فورح و 

هحفص 82 ] ] 

رد مه  هدـیزگرب و  يا  هژیو  ياه  شور  فورح  ناـفرع و  رد  اهیفاکـشوم . اـه و  شهوژپ  زا  تسا  راشرـس  شیاـه  هتـشون  ینیب  یم  يور 
یم يوگ  فازگ  وردـنت و  ار  واو  دندنـسپ  یمن  یخرب  هک  دراد  یئاه  شرگن  اه و  تشادرب  ناشیا - رب  دورد  ام - شیک  ناـیاوشیپ  یتسود 
مه يروآ  مایپ  هاگیاپ  دماجنا و  یمن  يوردنت  هب  اج - همه  رد  هتخانـش - ناشیا - رب  دورد  نانآ - يارب  يو  هک  ار  یئاهاگیاج  یلو  دنرامش 

، دنزیهرپب ام  هرابرد  یئوگ  فازگ  زا  تفگ " : هک  دنا  هدرک  ضرازگ  داب - وا  رب  دورد  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام - رورس  زا  هچنانچ  تسین 
قداص ماما  وگتـسار - ياوشیپ  و  دیزادرپ " . نخـس  هب  دـیهاوخ  هنوگ  ره  ام  يرترب  رد  میرادراگدرورپ و  هک  میتسه  یناگدـنب  ام  دـیئوگب 

و . " دیزادرپ نخس  هب  دیهاوخ  هنوگ  ره  - ام هرابرد  میدرگ و  یم  زاب  وا  يوسهب  هک  دیسانشب  يراگدرورپ  ام  يارب  تفگ " : داب  وا  رب  دورد 
دیاـب هک  اـجنآ  هب  هک  دـینک  نخـس  اـم  هراـبرد  دـیهاوخ  هنوگ  ره  دیرامـشب و  ناگدـیرفآ  زا  ار  اـم  تفگ " : داـب - وا  رب  دورد  هک  يو  مه 

دیسر " . دیهاوخن 
رس یگمه  زا  میناوت  یم  یک  و  تسا ؟ هدیشخب  ناشیا  هب  كاپ  راگدرورپ  هک  میرگنب  ار  یئاه  يزارفارـس  اه و  يرترب  زرم  میناوت  یم  اجک 

شیامن ابیناور  و  جرا ؟ رپ  ياه  هیام  اب  یناج  و  هتـسجرب ؟ ياه  شنم  نآ  زا  هدـینادرگ ؟ نانآ  هژیو  دـنوادخ  هک  میوش  هاگآ  یئاه  يدـنلب 
هن هن  دنیزگرب ؟ ار  وا  ای  دسر ؟ ماما  یئاسانش  هب  هک  تسیک  و  اهیگدوتس " ؟ اه و  يدرمناوج  و  هناراوگرزب ؟ ياه  يوخ  و  ینامسآ ؟ ياه 

دـننام و یم  رد  ناگنازرف  دـنوش و  یم  درخ  ناگرزب  انیبان ، اه  هدـید  ناشیرپ و  اهزغم  نادرگرـس و  اه  يرابدرب  دوش و  یم  هارمگ  اـهدرخ 
یم دنب  ناگدنیارـس  نابز  دشک ، یم  ینادان  هب  نادنمدرخ  راک  دنبای ، یم  گنت  ار  راتفگ  هنیمز  نانارنخـس  دنهن و  یم  سپاو  ماگ  نارابدرب 

شیاه يرترب  زا  یکی  ای  دنیامنب - ار  واياه  هاگیاج  زا  يای  هک  نیا  زا  دنیآ  یمهوتس  هب  نانخـس  زغن  دندرگ و  یم  ناوتان  نارونخـس ، دیآ ،
یناوتان  ناگمه  ار -

هحفص 83 ] ] 

وا راک  زا  يزیچ  ایدومن  زاب  ار  وا  یتسه  يافرژ  ای  تفایرد  ار  شیاـه  شنم  همه  ناوت  یم  هنوگچ  دـنرآ . یم  ناـبز  هب  ار  دوخ  یهاـتوک  و 
یناسک هک  تسا  يرتخا  نوچمه  وا  اجک ؟ هنوگچ و  هن  دـشخبب ؟ يزاینیب  وا  نوچمه  دنیـشنب و  شیاج  رب  هک  تسج  ار  یـسک  ای  درب  یپ 

تفای " ؟ ار  نیا  دننام  ناوت  یم  اجک  راک و  هچ  ار  شنیزگ  اج  نیا  رد  دنیوگ . زاب  ار  وا  یگنوگچ  دنریگ و  تسد  رد  دنهاوخ 
ار یئاه - هاگیاج  زا  نآ  زج  و  اه - هاگیاج  نیا  دنا  هدوب  رگشهوژپ  اهزار  تخانش  رد  هک  ام  ناروشناد  زا  يرایـسب  ینیب  یم  يور  نیمه  زا 

نایم رد  دـننک ، یمن  راومه  شیوخ  رب  ار  اـه  تشادرب  نآ  نارگید  هک  دـنناد  یم  ناـشیا - رب  ادـخ  ياـه  دورد  نیتسار - ناـیاوشیپ  راوازس 
ناشیا هدنیوگ  هک  یئاج  ات  دـنا  هتخانـش  یم  ناوردـنت  زا  هتفگ  یم  زاب  اهزار  نیا  زا  يزیچ  ار  هک  ره  هک  دـنا  هدوب  یناسک  مق  نادنمـشناد 

يو و رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ  هک  تسا  نآ  یئوگ  فازگ  زا  ماگ  نیتسخن  هتفگ :
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هحفص 84 ] ] 

زیچان نانخـس  زا  یـسب  تقیقخ - تخانـش  اب  دندمآ و - ناشیا  زا  سپ  نارگـشهوژپ  ات  میرامـشب  رانک  رب  يراکـشومارف  زا  ار  شنادـناخ -
دنا و  هدوب  نآ  راچد  یسرب - نوچمه  شنیب - نادرم  زا  يرایسب  هک  تیا  يرس  درد  نیا  دنداهن و  رانک  ار  هدننک 

هحفص 85 ] ] 

رتهبیتشآ هک  هتـشاد - هلابند  ناشنایم  ياهنوگ - نیرت  تخـس  هب  دربن - دـنا و  هتـسیز  یم  رگیدـکی  اب  زاسان  يوس  رد  هورگ  ود  ره  هشیمه 
تسا -

هحفص 86 ] ] 

اب یئاه  یئادـج  دوخ - ياه  یگدامآ  اه و  تشرـس  ياهداینب  رب  راوتـسا - ياه  تقیقح  اب  ندـش  ورب  ور  رد  اـه  ناور  هک  نآ  نخـس  ناـج 
شرتسگ شـشک و  شیوخ - رد  نآ  ندناجنگ  يارب  زین - رگید  یخرب  دیآ و  یم  نارگ  اهنآ  زا  یخرب  رب  هدیچیپ  ياهزار  دنراد ، رگیدکی 

نآ دناوتن  دوخ  شناد  داینب  رب  زین  مود  هتـسد  دـهدن و  رد  نت  دـناد  یمن  هچنآ  هب  نیتسخن  هورگهک  تسا  هداس  یلیخ  دـیامن و  یم  یناوارف 
شـشوک ام  دوش ، یم  غاد  يزوت  نیک  رازاب  دـیآ و  نایم  هب  اه  يراگزاسان  ياپ  اج ، نیا  دراـگنا و  تسرداـن  هتخانـش ، يراوتـسا  هب  ار  هچ 

رد یتسار  يوجتسج  رد  هتشاد و  وکین  یئاه  نامرآ  میناد  یم  اریز  میراد  یم  گرزب  دنا  هتخادنا  راک  هب  هورگ  ود  زا  کی  ره  هک  ار  یئاه 
میئوگ " : یم  دنا و  هدز  یم  ماگ  هار  ياه  هرانک 

تسین " . شدوخ  رب  وا  يزوریپیلو  دشوکب  دوخ  ناوت  هزادنا  هب  هک  تسا  یمدآ  رب 
- ربمایپ نادـناخ  نایاوشیپ  زا  نادـنچ  زین  اررگید  نخـس  نیا  میـس و  رز و  ياه  ناک  وچمه  دنتـسه  یئاه  ناک  ناـمدرم  هک  ار  یتسار  ناـه 

سک چیه  هک  تسا  هدیچیپو  راوشد  ام  نخس  ای  ام  راک  یتسار  هب  تسنادن ": نانآ  راتفگ  ناوت  یمن  هک  دناهدرک  شرازگ  ناشیا - رب  دورد 
دنوادخ هدروآ و  نامیا  هک  یـسک  ای  دنوادخ  ناتـسآ  هب  کیدزن  يا  هتـشرف  ای  هتخیگنارب  يربمایپ  رگم  درک  دهاوخن  هراومه  نتـشیوخ  رب 

نادرم هاگـشیپ  هب  یخاتـسگ  میزادرپ و  یمن  دوخ  شیک  نادنمـشناد  زا  یئوگدب  هب  سپ  هدومزایب "  ندیورگ  نتـشاد و  رواب  رد  ار  وا  لد 
ارسک چیه  دنوادخ  اریز "  هتفاین  هار  تسا  رترب  وا  زا  هک  یـسک  هاگیاپ  هب  ارچهک  میهوکن  یمنار  یـسک  چـیه  میراد و  یمن  اور  ار  شنیب 
دمحم ناهد  زا  ار  هچ  نآ  منیـشنب و  رگا  تفگ " : ع -) - ) ناگدنورگ ياورنامرف  ام  رورـس  دنک "  یمن  فیلکت  شا  یئاناوت  هزادـنا  هب  زج 

نوریب  نم  دزن  زا  منک  وگزاب  امش  يارب  ما  هدونش  - شنادناخ يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و 

هحفص 87 ] ] 

تسا " نایوگغرد  نیرتوگغرد  یلع  یتسار  هب  دیئوگ  یم  دیوش و  یم 
هک نآ  اب  تسک ، یم  ار  وا  تسناد  یم  دوب  ناملـس  لد  رد  ار  هچنآ  رذوبا  رگا  تفگ " : عداجـس -) راک =(  هدجـس  رورـس  اـم - ياوشیپ  و 

وکین دیون  دنوادخ  ار  همه  دیراد " ؟ رگید  ناگدیرفآ  هب  ینامگ  هچ  داینب  نیا  ربو  تخادنا  يردارب  نت  ود  نآ  نایم  ص )  ) ادخ هتخیگنارب 
تسا . هداهن  يرترب  گرزب - یشاداپ  اب  نانیشنهناخ - رب  دنتساخرب  راکیپ  ششوک و  هب  وا ) هار  رد   ) هک ار  نانآ  هداد و 
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ناگدنتسرپ  رویز  راک ، هدجس  ياوشیپ  ام  رورس  هک  تسا  هنیمز  نیمه  و 
دیامن : یمزاب  شا  هتسب  رس  نخس  اب  ع ) ( ) نیدباعلا نیز  )= 

مراد  یم  هدیشوپ  ار  شیوخ  شناد  ياهرهوگ  نم  " 
دندرگن  هتفیرف  تقیقح - ندید  اب  نانادان - ات 

دوب  نم  گنهاشیپ  یلع  هار ، نیا  رد 
درک  شرافس  ار  نیمه  نسح - وازا  شیپ  و  نیسح - هب  و 

مزاس  راکشآ  رگا  ار  شناد  ياهرهوگ  زا  اسب 
یناتسرپ . تب  زا  وت  دنیوگ  یم  نم  هب 

دنرامش  یم  اور  ارم  نوخ  نتخیر  ناملسم - ینادرم  و -
دنراگنا . یم  ابیز  دنهد  یم  ماجنا  هک  ار  يراک  نیرت  تشز  ناس  نیدب  و -

زا هک  دراد  ینانخـس  یـسرب - درم - نیا  همان  یگدنز  رد  ات 205 "  هعیش ج 31 ص 193  نادنمجرا  هعیـشلا - نایعا  رد "  نیا  ام  رورـس  " 
اب هـک  اـه  هرامـش  فورح و  هـب  تـسا  وا  یمرگتــشپ  هدـیهوکن "  نآ  يارب  ار  يو  هکياـه  هزیگنا  زا  دور و  یمن  رتارف  میتـفگ  هـچنآ  زرم 

دناسر  ماجنا  هب  ار  يرگنشور  راک  ناوت  یم  هن  نآ  يرایتسد 

هحفص 88 ] ] 

نادنمشناد زا  یناسک  و  یسرب - هک  تسه  مه  نیا  یلو  میناتـسادمه  نیما  اب  هراب  نیا  رد  دنچ  ره  ام  تساوخ " و  دوش  یم  یئامنهار  هن  و 
يارب ناشراک  نوچ  درمـشراکهانگ  دـیابن  اه  هنیمز  نیا  رد  نداـهنماگ  رد  دـنا - هتفر  يو  هب  هک  ار  وا  زا  سپ  بوشآ و  رهـش  نبا  نوچمه 

رد اب  وا  و  دـنا . هتـسج  یم  دوس  ام  نایز  هب  دـننامه  ياه  هنیمز  رد  هویـش  نیازا  هک  هدوب  ینـس  ناسانـش  فورح  زا  یناـسک  هب  نداد  خـساپ 
یم اه ص 155 "  یسررب  هناوتشپ  قیقحتلا =  هدمع  ردیکلام "  يدیبع  هچنانچ  ددنبب  اهنآ  رب  ار  هار  تسا  هتـساوخ  ناشدوخ  هار  زا  ندمآ 

راتفگ زار  زا  ار  نیا  دنام و  دهاوخ  رادیاپ  يدـنمجرا  اب  یتیگ  نایاپ  ات  رکبوب  نادـناخ  نیئآ  دـنا : هتفگ  ناسانـشفورح  زا  یخرب  دـسیون " :
1410 دوش ) نم  ریبک  لمج  داینب  رب  نآ  هرامـش  هک  ارچ  نم ) نادـنزرف  نایم  رد  یتیرذ =  یف   ) هک تفاـیرد  دـیاب  رادـنپ  ره  زا  رترب  يادـخ 
يدـنمجرا و اب  نانآ  تسا - اپرب  ناهج  ات  هتـسویپ و  سپ  دـنا - هتفگ  یخرب  هکناـنچ  ددرگ - دوباـن  یتیگ  نآ  زا  سپ  دور  یم  ناـمگ  هک  )

راتفگ زا  دوب - یمنارگـشواک  ورـشیپ  و  تشاد - یچ  همانزور  تمـس  رـصم  ناوید  رتفد  رد  هلا  فطل  یفطـصم  تسیز ، دـنهاوخ  يدورس 
- رگا دیوگ : یم  هدیـشک و  نوریب  ارتدم  نیا  دننک "  یمن  گنرد  یکدـنا  زج  هب  ، وت زا  سپ  الیلق =  الا  کفالخ  نوثبلی  ال  يدـنوادخ " :

نآ هرامـش ي  هک  تسا  فرح  هدزای  اه  نیا  و  ل ا ي ب ث و ن خ ف ك ق )  ) دنام یم  میریگب  هدیدن  ار  تاررکم  زارف - نیا  فورحزا 
دیآ 1410 یم  تسد  هب  هچنآ  میئازفا ، یم  نآ  هب  ، دوب هک 11  ار - فورح  دوخ  هرامش  سپ  - 1399 دوش : یم  گرزب - لمج  داینب  رب  اه -

داتـسا ام  داتـسا  ناگتـسجرب ، يهدنام  ياج  نیـسپزاب  زا   " نم - ناگداز  یتیرذ =  يدنوادخ " : راتفگ  زا  زارفنیا  هرامـش  اب  ربارب  و  تسا -
میرم  رسپ  یسیع  اب  هک  دیآ  یم  رد  هب  ام  تشپ  زا  یسک  تفگ : گرزب  يرکب  دمحم  : تفگ یم  مدینش  دزرمایب - ادخ  یشیف - فسوی 

هحفص 89 ] ] 

میبایرد " . رتهب  ار  تشادرب  نآ  یتسرد  ات  دهد  یم  يرای  ار  ام  زین  نیا  دنیشن و  یم  زامن  اج  کی  رب 
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نایاپ 
يو ياه  شراـگن  رد  تسه و  هدیجنـسان  یئاـهزیچ  یـسرب - - وا تشرـس  رد  هتـشون " : دـیوگب  هتـساوخ  یم  هچ  نیا  اـم  رورـس  مناد  یمن 

هب ار  شنانخـس  ناوت  یمدنچ  ره  درادـن و  یتسرد  هدولاش  هزیگنا و  چـیه  هک  میبای  یم  يوردـنت  زا  یگنر  واه  یگدیـشاپ  اه و  یگتفـشآ 
تشرس رد  هک  ار  هدیجنسان  ياهرادومن  نآزا  یکزیچ  دیس ، شاک  يا  تسین " . نایز  زا  یهت  مه  زاب  درک  وگزاب  دومناو و  وکین  يا  هنوگ 

ناوت نم  : " دـیوگ ؟ یم  دوخ  نابز  اب  هک  نیا  زا  سپ  و  دـیامن ، لیلد  یب  يو  نخـس  ات  دومن  یم  زاب  هتـسب  رـس  هتفای  اـم  هتـسجرب  هدـنیارس 
نیا و  هدرمـش ؟ يو  یئوگ  ناـشیرپ  وهتفـشآ  زا  ار  نآ  هک  هدوب  يا  هزیگنا  هچ   " درک دومناو  وگزاـب و  تسرد ، يا  هنوگهب  ار  يو  ناـنخس 

اب درکیم ؟ وگزاب  ناس  نامه  هب  ار  نآ  هک  تشاد  ینایز  هچ  رادـنپ " . نآ  هنوگ  نیرتهبرب  ار  تردارب  راـک  هک "  هدرک  شومرف  ارثیدـح 
رد وا  هزیکاپ  ياه  هدورس  زا  دنمدوس  یشخب  متفاین و  نیما  هتفگ  رب  یهاوگ  میدرک و  ور  ریز و  ار  یسرب  ياه  هتشاگن  زا  يدنچ  ام  هک  نیا 

نایم هکناشیاه  يرترب  یئامنزاب  اب  زج  درادن  يزیچ  دید  یهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  زین  ار  - ناشیا رب  دورد  ربمایپ - نادـناخ  كوس  شیاتس و 
سپ تسا ، رتورف  ناـشرت  رب  هاـگیاپ  زا  هک  ناـنآ  زا  یئوـکین  ياـه  شیاتـس  اـی  تسین و  ارچ  نوـچ و  ياـج  ینـس - هعیـش و  هورگ - ود  ره 

یسرب هدوب ؟ اجک  هدرک  غارس  يورد  دیـس  هک  یئاه  یئوگ  فازگ  نآ  و  تفای ؟ ناوت  هنوگچ  هتـشاد  دنیوگ  یم  یخرب  هک  یئاه  يوردنت 
رورـس هک  نایز  راتفگ  يور و  دنت  یئوگ و  ناشیرپ  سپ  شا . ینتفریذپ  ياه  هدورـس  رد  هک  دور  یم  یهار  نامه  هب  زین  شیاه  هتـشون  رد 

تسا . هتسب  يو  رب  یسک  هچ  هتشادنپ  نایعالا ) دیس  نادنمجرا =( 
اه همان  رادید  اه و  همان  دورد  ندرک  تسرد  يارب  ار  وا  هک  نیا  یلو 
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هب میریگ - مه  رگا  هک  نانآ ، يارب  تسا  اه  همان  رادـید  اه و  همان  دورد  ندرک  تسرد  شدنـسپان  ياـهراک  رگید  زا  هتفگ " : هدـیهوکن و 
هدیـسر ناشدوخ  زا  هچنآ  اریز  دوبن  نآ  هب  يزاین  مه  زاب  درادن  الاب  تسد  یئاویـش  رد  دیوگ - اهرازلگ ) ضایر =(  هدـنراگن  هک  يا  هنوگ 

)= اه همان  رادید  اه و  همان  دورد  هدنزاس  هک  تسا  ینتفریذپ  یماگنه  اه  يریگهدرخ  نیا  دراد " . یم  زاین  یب  نارگید  ياه  هتخاس  زا  ار  ام 
یم زاب  ار  ام  هچ  هنرگو  هدمآ  اهنآ  هرابرد  يا  هژیو  روتسد  هدیسر و  ناماما  دوخ  زا  اهنآ  هک  دنکفیب  نامگ  هب  ار  مدرم  تاولص ) تارایز و 

ناماما هب  ار  نآ  هکنیا  یب  دزاس ؟ راکـشآ  هدینادرگ  ناور  وا  نابز  رب  رادنپ  ره  زا  رترب  يادخ  هک  ار  یئاه  دورد  سک  ره  میئوگب  هک  دراد 
- هورگ ود  ره  زا  ناروشناد  نیهم  زا  يرایـسب  هک  تسا ؟ هدوب  نیئآ  دوخ  رد  هک  هک  درامـشب  یئاـهراک  نوـچمهار  نآ  ندـناوخ  اـی  ددـنبب 

روخ رد  ار  نانآ  هدوت - ناگتـسجرب  زا  سک - چـیه  هک  دینـشن  ناـهج  شوگ  دـنا و  هتـشاد  ار  هویـش  نیمه  يو - زا  سپ  یـسرب و  زا  شیپ 
درامش . شنزرس 

نایم رد  اردنوادخ  تسا ، دنمنایز  زین  اهنآ  زا  ياهراپ  تسین و  ناوارف  دوس  وا  ياه  هتشون  رد  یتسار  هب  دیوگ " : یم  ام  رورـسهک  نیا  یلو 
وا ام و  زا  ادخ  هدیوارت - شاهماخ  زا  يو  هاوخلد  هب  هن  هک  تسا  ینخـسزین  نیا  و  درذگب " . وا  ام و  زا  يادخ  تسا و  اهراک  شناگدیرفآ 

درذگب .
يو : هدنزرا  ياه  هتشاگن 
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نینموملا . ریما  رارسا  قیاقح  یف  نیقیلا  راونا  قراشم  - 1
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. هتفای شراگن  لاس 813  هب  هک  نامیالا - قیاقح  بابل  نامالا و  قراشم  - 2
. نیموصعملا هلآ  یبنلا و  یلع  تاولصلا  یف  هلاسر  - 3

ضایر هدنراگن "  ام - گرزب  داتـسا و  هتفگ  هب  هک  ناگدنورگ "  ياورنامرف  يارب  دنلب  يا  همان  رادید  نینموملاریما =  هرایز  یف  هلاسر  - 4
. تفای ناوت  یمن  نآ  زا  رترب  تسا و  رومان  یئاویش  یمرن و  یناور و  یئابیز و  رد  " 

ام داتـسا  گرزب و  هچنانچ  نآ و  رد  اهدوس  هک  تاوعدـلا "  تایالا و  فورحلا و  تافـصلا و  ءامـسالا و  رارـسالا  نم  هعمللا  هلاـسر  - " 5
. تسین یهت  انشآان  نانخس  زا  هتفگ  ضایر "  هدنراگن " 

رد یناجنز  یقت  دمحم  الم  هک  نیدلا "  لها  نم  نیرـسفملا  رثکا  قافتاب  نینموملاریماانالوم  یف  تلزن  هیآ  هامـسمخ  یف  نیمثلاردـلا  - " 6
. تسا هدروآ  شرازگ  نآ  زا  يراگتسر "  هار   = هاجنلا قیرط  دوخ "  هتشاگن 

مالسلا "  مهیلع  همئالا  همطاف و  ویبنلا  رارسا  - " 7
. دیاقعلا لوصا  یف  دیحوتلا  رارسا  عماوج  دیجمتلا و  راونا  عماول  - 8

. صالخالا هروسریسفت  - 9
هلآ یبنلا و  یلع  تاوصلا  دیحوتلا و  یف  هرصتخم  هلاسر  - 10
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مهلئاضف همطاف و  یلع و  یبنلا و  دلوم  یف  باتک  - 11
. تسا ادج  میدربمان  هرامش 1  رد  هچنآ  زا  هک  نینموملا - ریما  لئاضف  یف  باتک  - 12

نینوکلا  هداس  فصو  نیفلالا  باتک  - 13

اهنآ نوماریپ  رد  یبدا  یخیرات و  ياه  یسررب  نید و  ناربهار  كوس  شیاتس و  رد  یسرب  ياه  هدورس 

هراشا

- وا هزیکاپ  نامدود  تسا و  ناربمایپنیرت  كاـپ  شیاتـس  رد  اـهنآ - همه  دـیاش  -و  رتشیب هک  دراد  يا  هزیکاـپ  ياـه  هدورـس  یـسرب  ظـفاح 
ادخ نیرفآ  دورد و  ناربمایپ - نیرت  گرزب  هک  شیاههدورس  نایم  زا  هدینادرگ و  دوخ  يرعش  مان  ار  ظفاح  هژاو  ناشیارب - ادخ  ياهدورد 

يدیشخب  غورف  وت  ار  نارواخ  زادنا  مشچ   " 2 دیوگ ): هک  تسا  یئاج  دیاتس  یم  ار  شنادناخ - وا  رب 
تسا . وت  راتفگ  قطن و  ورگ  رد  نخس ) دوخ  ای   ) قطنم شناد  و 

دوبن  راک  رد  مدآ  يدوب و  وت 
يدمآ " . دیدپ  وا  اریز 

هدیرفآ و رتدوز  نامدرم  همه  زا  نم  هدیـسر " : ص -) - ) ربمایپ زا  هک  دـیامن  یم  اسب  ار  ینخـس  هتـسب - رـس  يا  هنوگ  هب  تیب - نیا  رد  هک 
. " مدیدرگ هتخیگنارب  رترید 
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" رد میعن  وـب  دوخ ج 21 ص 79 و  ریـسفت  رديربط  تاقبط " و  رد "  دعـس  نبا  نوچمه : دـنا  هدروآ  نارگـشرازگ  زا  یناـسک  ار  نآ  هک 
کچوک تشادغیرد "  دیاب  هچنآ  نونضملا =  رد "  یلازغ  دوخ ج 2 ص 307 و  خیرات  رد  ریثک  نبا  ج 1 ص 6 " و  اه - هناشن  لئالدلا = 

رت ج 1 ص 3 " و گرزب  ياه  یگژیو  يربکلا =  صئاصخلا  ردیطویـس "  و  ج 2 ص 97 - هدـش - پاچ  لماکلا  ناسنالا  رانک "  رد  هک 
اه ج 3 ص 164 "  ششخب  بهاوم =  رگنشور "  همان  رد  یناقرز 

رترید مدـیرفایب و  رتدوز  ناربماـیپ  هـمه  زا  هـک  ینم  کـیپ  هدـنبوت و  تـفگ " :) ربماـیپ  هـب  ادـخ  هـک   ) تـسا هدـمآ  زین  جارعم  ناتـساد  رد 
دوب " . نم  غورف  دیرفایب  ادخ  هک  يزیچنیتسخن  تفگ : هک  هدیسر  داب - شنادناخ  يو و  رب  ادخ  دورد  وا - زا  مه  متخیگنارب " و 

نآ نم  تسنادـن " : ص -) - ) وا راتفگ  ناوت  یمن  هک  دـنا  هدروآ  ربمایپ  نابز  زا  تسرد - ياه  هریجنز  اب  نادـنچ - زین  ار  رگید  نخـس  نیا 
يو "  رد  ناج  ندش  هدیمد  شنیرفآ و  نایم  ای "  دبلاک "  ناور و  نایم  ای  دوب "  لگ  بآ و  نایم  مدآ  زونه  هک  مدوب  ربمایپ  هاگ 

دندش  یم  هدیرفآ  اهدیدپ  هن  يدوبن  وترگا  " 
تشگ "  یم  ادیوه  رتخاب  رواخ و  هن  و 

سابع رسپ  هار  زا  یهورگ  هک  دیامن  یم  زاب  ار  ینخس  هتسب  رس  زین  اج  نیا  و 

هحفص 94 ] ] 

یناقرز و ینیقلب و  یمازع و  ینالطسق و  یکبس و  یناربط و  یقهیب و  زین  كردتسملا ج 2 ص 615 " و  رد "  مکاح  نوچمه  دنا - هدروآ 
دنبایرد ار  وا  هک  ار  تناوریپ  زایناسک  ورگب و  دـمحم  هب  یـسیع  يا  هک  درکماهلا  وا - رب  دورد  یـسیع  هب  دـنوادخ  تفگ : هک  ناـنآ - زج 

مدیرفآ . یمن  ار  خزود  تشهب و  دوبن  دمحم  رگا  مدیرفآ و  یمن  ار  مدآ  دوبن  دمحم  رگا  هک  دنورگب  وا  هب  ات  يامرفب 
هب ار  وت  اراگدرورپ  تفگ : ار  شزغل  نآ  مدآ  نوچ  تفگ : ص ) - ) ادخ هداتـسرف  تفگ : هک  هدـش  شرازگ  زین  باطخ  رـسپ  رمع - نابز  زا 

يور نیا  زا  اراگدرورپ  تفگ  ما  هدـیرفاین  ار  وا  هکنیا  اب  یتخانـش  هنوگچ  ار  دـمحم  مدآ  يا  تفگ : ادـخ  ، زرماـیب ارم  هک  دـنگوس  دـمحم 
هیاپ رب  هک  متـسیرگن  ار  ناهن  ناهج  هاگ  تخت  متـشادرب و  رـس  يدـیمد  نم  رد  دوخ  ناور  زاو  يدـیرفآ  شیوخ  ياناوت  تسد  اب  ارم  نوچ 

یم شیوخ  مان  رب  ار  یـسک  مان  اهنت  وت  متـسناد  سپ  تساادـخ . هتخیگنارب  دـمحم  تسین و  اتکی  يادـخزج  یئادـخ  دوب : هتـشون  نآ  ياه 
ارم نم ، دزن  تسا  ناگدیرفآنیرت  تسود  وا  یتسار  هب  یتفگ  تسار  مدآ  يا  تفگ  ادخ  يرادرت ، تسود  تناگدـیرفآ  همه  زا  هک  یئازفا 

مدیرفآ . یمن - ار  وت  دوبن  دمحم  رگا  تمدیزرمآ و  هک  ناوخب  وا  قحب 
تسا . یتسه  رسارس  دیلک ) حاتفم =( وت  میم  " 
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دراد . یگتسباو  دوجو ) نایاپ  یهتنم =(  هب  وت  میم  و 
ناربمایپ  نیسپ ) زاب  متاخ =(  يا 

دسرن . نآ  هب  سک  چیه  هک  يدناشفا  وترپ  يرترب  زا  يزرم  نانچ  ات 
یتسه  ماجنا )  ) رخآ و  زاغآ )  ) لوا ام  يارب  وت 

تسا " . رتراد  هنیشیپ  تراکشآ ) ترهاط =(  ناهن ) نطاب =(  و 
، رهاظ رخآ ، لوا ، هدنرب ) نایاپهب  متاخ =(  هدنیاشگ ) حتاف =(  وا - راوگرزب  ياه  مان  زا  تسه  زین  یهاتوک  یئامن  زاب  اه  هدورس  نیا  رد  هک 
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- 163  - یناقرز ج3 ص 164 زا  بهاوملا "  هب "  دیرگنب  نطاب ،
يرترب  دنیوگ  ار  وت  شنمنارگشیاتس  هچ  ره  زا  " 

دننک - زارد  نخس  نانآ  هک  دنچ  ره 
تسا  یئارس  نوچ  ناگدیرفآ - نوماریپ  رد  وت - ینورد  هیامرس 

دریگ . یم  رب  رد  ار  نانآ  هتفهن  ياهزار  هک 
تسا  ینامسآ  ناهج  نیرب  زا  وت  ناور 

درآ  یم  دورف  راگدرورپ - نامرف  اب  دوش - یم  هدیرفآ  ار  هچ  ره 

هحفص 96 ] 
تسا  ناور  اههدیدپ  نایم  رد  وت  شوخ  يوب 

دریگ . یم  نآ  زا  يا  هرهب  شیوخ - هزادنا  هب  سک - ره  و 
دراد  ار  وت  رهم  نامدرم  همه  ياه  لد 

هدش  هدنکفا  نآ  رب  وت  يوریپ - یتسود و  هتشر - سک  ره  ندرگ  و 
نایناهج - نایم  رد  وت - ياه  يراک  وکین  همشچرس 

دزادرپ . یم  ششوج  هب  شزار  رپ  ياه  يوج  همه  اب 
تنشور  ياه  هناشن  هدنام  زاب 

دشخرد  یم  شنیرفآ  یناشیپ  رب 
وا - تاروت  و  ادخ - نخس  مه  یسوم -

دنیامن . یم  هار  وت  هب  ار  مدرم  دنیآ - راتفگ  هب  نوچ 
دنداد  دیون  هدژم ( لیجنا =)  یسیع و  و 

یناگدیرفآ . نیرت  هدوتس  دمحا - وت - هک 
[ 97= هحفص **

نایناهج  يارب  دنوادخ  ینابرهم  ناغمرا  يا 
دندش  یمن  هدیرفآ  نارگید  دوبن  رگا  هک  نآ  ياو 

یتسه -  اه  یگرزب  ناشخرد  هرهچ  وت 
اه - یئابیز  كانبات  راسخر  و 
يراهنیز  وت  يراکتسرد و  وت 

یئاشگ  یم  ار  اه  هورگ  هک  یئوت  و 
یشخب " ؟ شا  یئاهر  رابنارگ - نیا  زا  دوش - یم  دنک ، یم  ینیگنس  نآ  رب  ناهانگ  هک  یندرگ  اب  مه  نآ  هدمآ و  وت  يوس  هب  بجر 

ياورنامرف  اوشیپ و  تسوا  مه  و 
دیوگ : یم  دیاتس و  یم  ار  يو - رب  دورد  ناگدنورگ -

شا  هیام  وت  تسا و  غورف  درخ 
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شزاغآ  وت  تسا و  يزار  یتسه 
دنیآ  مهارف  هک  ناگدیرفآ  همه 

ناشرورس  وت  ودنا  هدنب  همه 
تسین  يدننامه  ناگدیرفآ  نایم  رد  ار  وا  ياه  يرترب  اه و  یگتسجرب  هک  یتسه  تسرپرس  نآ  وت 

ناگدنب  نایم  رد  دنوادخ  یئاناوت  هناشن  يا 
تسین  وا  زج  هب  یئادخ  هک  نآ  زار  يا  و 
دنداتفا  يراگزاس  هب  وت  هرابرد  نایناهج 

دندش . رد  هب  تسار  هار  زا  ینادرگرس  اب  و -
تسا  يرشب  مه  وا  هتبلا  : دنتفگ یهورگ 

هحفص 98 ] ] 

تسا  ادخ  وا  هک  یتسار  دنتفگ : يا  هتسد  و 
یشخب  یم  هرابود  یگدنز  - گرم زا  سپ  ینازیگنا و - یمرب  هک  نآ  يا 

تسا  هدرپس  وا  هب  ار  ناگدنب  یئاورنامرف  شدنوادخ  هک  نآ  ياو 
ینک ! یم  شخب  نایم  ارخزود  تشهب و  ادرف  هک  نآ  يا 

یتسه  ناراودیما  يراگتسر  هیام  هاگهانپ و  وت 
دراد  شتآ  شزوس  زا  یسارههچ  یسرب 

یئوا . سر  دایرف  وت  رامش - زور  رد  هک - نیا  اب 
تسین  شتآ  ياورپ  ار  ادخ  ریش  هدنب 

دوب . دهاوخن  شتآ  رد  تشاد  تسود  ار  وا  سک  رهاریز 
وا - رب  ادخ  ياهدورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  ام  رورس  شیاتس  رد  تسوا  ياه  هتفگ  زا  مه  نیا  و 

راذگاو  ارم  رگشنزرس  يا 
ونشب مراد  لد  رد  هچ  نآ  و 

میازفا  یم  وا  زا  دوخ  يرگشیاتس  رب  هاگ  ره 
راذگب ! رانکار  يوردنت  دنیوگ 

هدوشگ  ار  مشچ  تسار - هار  رد  رگا - نم 
تسین . یسک  زا  میاورپ  مشاب  هتشاد  رواب  ار  يزیچ  و 

یئوگ  نخس  هک  دنوادخ  یئاناوت  هناشن 
تساور  نم  يارب  وا  شنم  زا 

دنچ -  دنچ و  رگشنزرس  يا 
ینز !؟ نم  نماد  ارم - اب  وگم  وگب 

ینک ! یم  شهوکن  ما  یگدادلد  رد  ارک  هک  يا 
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راذگ ! شیوخ  هب  ارم 
یئاهر ! يوک  وت و 

راذگب ! ما  یهارمگاب  ارم 

هحفص 99 ] ] 

درک  وا  اب  ار  شیاه  شرافس  هدیزگرب  ربمایپ  هکنآ 
شیوخ  یئاسر  هب  نتفای  تسد  اب  تسا  ربارب  يو  اب  نم  يزرو  رهم 

تسا  نم  هشوت  موش  هدنزهک  هک  گرم  زا  سپ 
مهاگهانپ ناهج - هب  تشگزاب  ماگنه  و -

دبای  یم  یئاسر  وا  يرایتسد  اب  دوخ  شیک  زا  ما  يوریپ 
مناسر . یم  ماجنا  هب  وا  دای  اب  ار  منخس  و 

دیوگ : یم  هک  تسا  اه  نیا  يو - رب  ادخ  دورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  شیاتس  رد  وا  ياه  هدورس  زا  و 
یک ؟ منادرگ و  یم  يوبشوخ  ار  لد  وت  يوکین  ياه  مان  اب  " 

دریگ . ندیزو  اه  یگرزب  ناتسآ  كاپ  زا  اه  نآ  میسن  هک  هاگنامه 
ینآ  کشزپ  وت  دوش  دنمدرد  مناج  رگا 

ینک  یم  یکین  نآ  هب  وت  دهدب  تسد  زا  ار  دنسپلد  ياه  هرهب  رگا  و 
منک  رادید  يا  هنوگ  هب  ناساره و  ار  زیخاتسر  زور  مدنسرخ 

دشاب  نم  ندرگ  رب  وت  اب  ناگدننک  راکیپ  نوخ  هک 
دربب  خزود  هب  ارم  وت  رهم  رگا  نسح  ردپ  يا  )

تسا يراگتسر  نم - دزن  خزود - نآ  مه  زاب 
ییوا  تسرپرس  وت  دراد  رواب  هک  نآ  همه - نیا  اب  - 

دراد ؟) شتآ  زا  یکاب  هچ  خزودو - تشهب  هدننک  شخب  و  - 

هحفص 100 ] ] 

دزرمایب  ار  نانآ  دنوادخ  دنراودیما  هک  یهورگ  زا  اتفگش 
دنا ! هتفرگ  نمشد  ار  وت  هاگ  نآ  و 

دندز  سپ  یهانگ - چیه  یب  ار - وت  هک  اتفگش  و 
يدوبنانآ " ! ياوشیپ  وت  هکنآ  اب  دنتخادنا  شیپار  يرگید  و 

هتفگ : وا - رب  ادخ  دورد  ربمایپ  هداز  دنزرف  ودردپ  ام - رورس  شیاتس  رد  زاب  و 
دمآرب  هوکش  ورف  نامسآ  رب  یلع  "

دوب  هدروآ  هناگی  یئاهرهوگ  تشم  ود  ره  اب  تشگزاب  نوچ  و 
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دومن  زاب  ار  نآ  يزیچان  داهن ، ماگ  هک  اه  يرترب  يایرد  هب 
دمآ  گنت  يورب  نآ  ياهزرم  اه و  هنیمز  همه  و 

تشاذگ  اجنآ  هب  ياپ  هک  نآ  هتسجخ  هاگ و  ندیسر  هاگیاپ و  نآ  داب  هدنخرف 
تسه  یتشگزاب ) ) يدئاع و  دنویپ ) هلص =(  اهلد  همه  ردار  وا 

دندرک  شرازگ  ار  نآ  ياه  یگتسجرب  دندرب  یم  کشر  يو  رب  هک  مه  نانآ  شهاگیاپ  یگرزب  زا 
دننک  وگزاب  ار  اه  زین  ناربگشر  هک  یناشخرد  ياه  یگتسجرب  هچ  و 

دنتشاد  هدیشوپ  ار  وا  ياه  يرترب  ساره  میب و  زا  شنارادتسود 
ینمشد - يور  زین  نازوت  نیک  ناربگشر و  و  - 

هحفص 101 ] ] 

دش  هدنکارپ  وا  هتسجرب  ياه  شنم  زا  نادنچ  هورگ - ود  نیا  نایم  رد  و  همه - نیا  اب 
میناوتان . نآ  ندرمش  زا  هک 

دراد  ینارتخا  يزارفرس  رهپس  یناشیپ  رد  هک  یئاوشیپ 
دیسر . تسناوتن  اه  نآ  هب  سکچیه  هاگن  ات  دنتفر  الاب  نادنچ  هک 

دنتخانشنداد  زاوآ  يارب  یهاگیاپ  ار  هراتس  ياه  کخاش 
دنتخیوآ  ءازوج  ندرگ  هب  دنبولگ  نوچمه  و 

درک . دهاوخ  نامرد  ار  يدرد  ره  دشخردب  نوچ  هک  یئاه  يرترب 
دیامن  یم  هزیکاپ  ار  اه  هاگدید  همه  ششوخ  يوب  اب  دوش و  یم  هزیکاپ 

دتفا . یم  ینادرگرس  هب  هشیدنا  وا - زا  نخس  ماگنه  هک - يربهر 
دنک  شالت  هار  نیا  رد  هدروآ  نابز  رب  ار  وا  رهم  ودریگ  ندیتسرپ  ار  وا  ات 

دریگ  یم  رب  رد  ار  اه  يدرمناوج  همه  شرهوگ  هک  گرزب  یئاوشیپ 
دنک . یم  یهاوگ  ار  وا  یگدوتس  تسا  نآ  رد  ادخ  دای  هک  نامسآ  زا  هدمآ  دورف  همان  و 

یک ؟ ات  داب و  وا  رب  ادخ  دورد 
تسا " - هنادواج  یسرب  رد  یگژیو  نیا  هک  دنار - یم  نابز  رب  ار  وا  مان  نارادتسود ، زا  یسک  هک  هاگنآ  ات 

دیوگ : داب - دورد  ناشیا  وا و  رب  ناگدنورگ  ياورنامرف  ربمایپ - نادناخ  رورس  هرابرد  هکتسا  وا  مه  و 
بجر ! هام  هوکش  اب  يا  بجر و  يانشآ  ان  هام  يا  " 
یتخاس  ادیوه  ار  هدیشوپ  يزار  دنا - هتفگ  هکنانچ 

هحفص 102 ] ] 

يدینادرگ  راکشآ  ار  یئاه  هتفهن  هدز و  سپ  ار  یئاه  هدرپ  و 
تسا  ناهنپ  ناشنکدب  هدید  زا  هک 
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تفرگ  ياج  ناگدیرفآ  نایم  رد  نوچ  هک  دوب  نامه 
میس  زا  نورب  تسا و  برس  زا  اهنآ  نوردهک  دش  هدومن  هاگان 

دوب  هتساریپ  هزیکاپ و  ناشیا  داینب  هک  نادرم  زا  یکدنا  رگم 
مه  ار  نآ  زا  يرهب  هک  یتشون  ینخس 

تشاگن . یتشهب  نانز  مشچ  هیس  هنوگ  رب  یئانشور  زا  يا  هماخ  اب  دیاش 
مدرم ، هک  دوب  يور  زا آ ن 

دندیدرگ . مه  هب  هتخیمآ  ياه  ینادان  يورین  زايا  هنوگ  رگید 
زوت  نیک  نمشد  رگید  تسا و  رادتسود  یکی 

دوب  دهاوخ  رت  هریچ  دنوادخ  هب  هتسباو  هورگ  اجنیا  و 
تشگرب  درک و  شرت  يور  دید  شیوخ  ربارب  رد  ارم  نوچ  هک  تسه  يا  هدنگ  ینیب 

تسا  نخس  شردام  ینمادکاپ  رد  ارچ  نوچ و  یب 
دیدرگ . یم  داژن  كاپ  زین  يو  دنزرف  دوب  یم  راکتسار  وا  رگا  و 

دونشب  ام  ياورنامرف  گرزب  هرابرد  یناتساد  رگا 
ددرگ  یم  رب 

ینکب  دنوادخ  نازات  ریش  زا  يدای  زاب  رگا  و 
دیآ " . یم  مشخ  رس  رب 

نآ هب  یعبس  نبا  ياه  هدوزفا  اب  یسرب  هماکچ  نادرگرب 

رس  رب  یعبس  نبا  دیاتسیم و  نآ  رد  ار  وا - رب  دورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  هک  دراد  ار - هیفاق  اب  ینیگنهآ - اویش و  هماکچ  زین  و 

هحفص 103 ] ] 

مینک : یم  دای  اج  نیا  هک  تسا  هدروآ  شرد  يا  هنوگ  هب  هداهن و  گنهآ - هیفاق و  نامه  اب  رگید - تیب  مین  هس  نآ  تیب  ره 
تخاس  هدنامرد  ار  يرگنزیت  هشیدنا و  نادنوادخ  وت  ياه  شنم  " 

دنکفا . نوگنرس  یکانمهس  یناوتان و  ياه  بادرگ  رد  ار  نانآ  و 
دهاوخ  یم  فاکشوم  يا  هدیدشا  ینورد  هیامرس ي  رد  نتسیرگن  هک  سک  نآ  یئوت 

رشب ! شیامزآ  رازفا  يا  دنوادخ و  یئاناوت  هناشن  يا 
تشونرس ! راکهاش  نیرترب  يا  ادخ و  نیئآ  رگنشور  يا  و 

دنتفا  یم  ياپزا  شا  یناهن  هیال  ندومن  رد  نیب  کیراب  نادنمشیدنا 
دنوش  یم  هتفیرف  وت - زا  نخس  ماگنه  يرترب - درخ و  نادنوادخ  و 

دنبایرد ؟ ار  وت  ياهزرم  دنناوت  یم  اجک  ناکریز  يدنوادخ  غورف  يا 
ددرگ  یم  زاب  وا  يوس  هب  اهدرخ  هتسبرس  راتفگ  هکنآ  يا 

دنرگنیم ! دوخ  رد  ار  یکانمهس  یناوتان و  ینیگنسوا  هاگشیپ  رد  نادنمدرخ  و 
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دنداتفا  یهارمگ  هب  نازرو  رهم  زا  یهورگ  وت  شیادیپ  رد 
دیماجنا  يوردنت  هب  ناشراکدومن  ناوتن  نآ  دننام  هک  دندید  یشیامنوت  زا  نوچ  و 

دنداهن  الاب  ماگ  ات  یتخاس  نادرگرس  ار  نانآ  ياهزغم  اه  يرترب  دنوادخ  يا 
یک ؟ يدینادرگ و  ناریح  ار  نادنمشیدناياه  هشیدنا 

دندیدب  راگزوررد  ار  تهاگیاج  ياه  هناشن  هک  هاگ  نامه 
يدرک  راکشآ  مدرم  رب  دوب  هتفای  ینوگرگد  هک  ار  یئاه  نامرف 

يدومن  زاب  دوبهدروخ  تسد  هک  ار  ربمایپ  نانخس  و 
دندوب . رتورشیپ  ناگمه  زا  تناگتشذگ  هک  یئوت 

هحفص 104 ] ] 

یتسه  همه  ماجنا  زاغآ و  شنیب - یئانشور و  رد  هک - نآ  يا 
یئامن ! یمناهنپ  راکشآ و  ناشن - رد  هدید و  رد  هک - نآ  يا  و 

يدیناروخ  نان  ار  راتفرگ  هدنهاوخ  هک  نآ 
يدیشچن  ار  كاروخ  هزم  دوخ  يدیناسربش  هب  هزور  نابز  اب  ار  زور  يراوگرزب - يور  زا  هک - نآ  اب  و 

يدینادرگ ! زاب  ار  دیشروخ  يدرگ  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  یکیرات  يایرد  نوچ  هک  نآ  ياو 
يدروآ  نخس  رد  ار  اویش  یئراتفگ  وت 

تسهوت  يارب  هتسبرس  ینانخس  زین  ادخ  همان  ياه  هروس  اه و  هیآ  رد  هکنانچ 
دوش  یمن  شوماخ  نانآ  يارب  وت  ياه  يرترب  غورف 

دیامن  یم  يور  دنا  هتشاد  ناهنپ  ناهارمگ  هچنآ  يالبال  زا  و 
هدوب  زاسان  مه  اب  وت - نوماریپ  رد  مدرم - ياه  هشیدنا  هتسویپ 

دنتفر  ورف  اه  یسررب  يایرد  يافرژ  ات  وت - هرابرد  هک - نامدرم  زا  رایسب  هچ 
دنام . هدیشوپ  اناوت - ره  رب  و  نانآ - رب  وت  ینورد  هیامرس  یلو 

تفای  یمن  يراوتسا  ناکاپ  يدوبن  وت  رگا 
تشگ  یمن  ادیوه  مدرم  رب  زین  نشور  هار  زگره و  هن 

تفر ، یمن  نوریب  دننآ  راتفرگ  هک  یناسک  لد  زا  اهارچ  نوچ و  و 
هدش  نادرگ  رس  اه - شرگن  نانخس و  زا  یئاه  ماد  يال  هبال  رد  ششنیب - هدید  هک  ار  سک  نآ 

یئامن . یم  هار  وت 
دیسر  دناوتن  نآ  هب  رادنپ  تسد  هک  يدمآرب  یهاگیاپ  هب 

یتفر  ورف  هدنشک  یئاهدربن  ماک  رد 
یتیگ ! هدننک  اهر  هدنراد و  يا  نم  رورس 

هحفص 105 ] ] 
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داتفا . اهيدب  بادرگ  رد  تشگب  نآ  زا  هک  ره  تفایيراگتسر و  تخیوآ  نآ  هب  ار  دوخ  سک  ره  هک  یتشک  نامه  وت 
دنریگ  یم  رب  وت  يرترب  غورف  زا  نادنمشیدنا 

دنیابر  یم  شناد  ناگیادخياه  هناشن  زا  و 
تخیمآ  یم  مه  هب  هدننک  مگرد  رس  يا  هنوگ  هب  همه  اهراک  دوبن  وت  يرگنشور  رگا 

تسه  یشهاوخ  اه  هشیدنا  يارب  وت  زا  شیپ  هن 
یشهوژپ . ناگدنرگن  يارب  وت  زا  سپ  هن  و 

دندروآ  ار  وت  یئاورنامرف  روتسد  ینامسآ  ياه  همان  اهزارف و 
دنداتسیا  زاب  نتشاد  رواب  زا  یخرب  دندیورگ و  نآ  هب  یخرب 

يراگزاسان  نیا  هن  دوب و  یگنهامه  نآ  هن  يزور  جیه  يدوبن  وت  رگا  و 
دندرگ  یم  ناتسادمه  هک  وت  زانخس  هاگ  هب  زج  دنا  هدنکارپ  ماگنه  همهرد  مدرم  اریز 

خزود  رد  یخرب  دنتفرگ و  ياج  تشهب  رد  یخرب  ات 
دنتفرگ  شیپ  ار  وت  هار  هک  دنا  یهورگ  ناگدیرفآ  نیرتهب 

دندش  ناتسادمه  وت  هاگیاج  زا  نتساک  رب  هک  نانآ  ناشنیرتدب  و 
دندینادرگ  زاب  تسردان  يا  هنوگ  هب  دندینش  ار  هچن  آ  ینادان - زا  زین - یهورگ 

دندیسر  الاو  یئاج  هب  هک  نانآ  یکی  دنا  هتسد  هس  وت  هرابرد  مدرم  سپ 
دندیدرگ  هدولآ  یکاپان  ینادان و  هب  هک  نانآ  رگید  و 

ناشدراد ؟ یم  زاب  تسار  هار  زا  يا  هزیگنا  هچ  یهورگ  نآ  رب  ياو 
دندرب  یم  دوس  رایسب  هچ  دننک  ار  وت  يوریپ  رگا 

هدرک ! شهارمگ  یگدنخرفان  هب  يو  هاگیاج  هک  یهورگ  نآ  يا 

هحفص 106 ] ] 

تشاد . دهاوخرب  ار  نآ  یئانشور  هن  ات  دش  نوگنرس  نادنچ  هک  یهورگ  و 
دواکب ! ار  یتسار  يافرژ  دناوت  یم  نآ  ناگدید  هن  و 

دنرآ  یم  نابز  هب  ار  تهاگیاج  یگرزب  ینامسآياه ، همان  همه 
دنریگ  یم  رب  وت  ياه  شناد  نادنوادخ  و 

دندرپس  یم  یتشآهار  هن  دنتشاد و  گنج  رس  رگیدکی  اب  هن  مدرم  دوبن  نایم  رد  وت  ياپ  رگا 
دنزیخ  یم  رب  شکمشک  هب  دنسر  یم  هک  وت  هبو  دنا  شزاس  اب  مه  اب  اج  همه  هاگدید - کی  زا  هک - ارچ 

سپ دـنوش  یم  ناتـسدمه  هاگ  نآ  هک  دـبای  نایاپ  وت  نایز  هب  همانرب  نیا  رگم  دـنیامن  یم  يراگزاسان  مه  اـب  اـج  همه  رگید - مشچ  زا - و 
دناشک . یم  كانمهس  یئاج  هب  ار  راک  هک  تسا  وتهراب  رد  هشیدنا 

هحفص 107 ] ] 
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دمآ  اه  هروس  اه و  هیآ  وت - تشاد  گرزب  يارب  - 
دندرک  یشوپ  قح  یخرب  دندیورگ و  نآ  هب  یخرب  ات 

ادیوه ار  يزرم  هچ  ات  و  دنتفگ ؟ نخس  هتسب  رس  هزادنا  هچ  دنتخادرپن  شیامزآ  هب  دنداتسیا و  دندوب - هک  اجنامه  رد  ینادان - زا  زین  یخرب 
دندومن ؟ يراک  ناهنپ  اجک  ات  و  دنتخاس ؟

دیامنیم  يور  ناهن  راکشآ و  نایم  زا  تقیقح 
دیرفایب ! ار  ام  هک  يادخ  نآ  هب  تخس  يدنگوس 

تخادرپ  یمن  يراوتسا  هب  ار  نامسآ  الاو ، يادخ  يدوبن  وت  رگا  هک 
يراد ! رهپس  يا  هزادنا  هب  یمان  ناهن - ناهج  هاگ  تخت  زا  ياج - نیرتالاب  رد  هک  نآ  يا 

تسا  نابات  ناگراتس  دننام  وت  ناشخرد  ياهمان 
دنام  یم  ناهج  دننام  يوگ  ياه  هدندرگ  هب  تا  هناگتفه  ياه  شنم  و 

یئاناد  وت  دندرگ  نادان  اه  شناد  دنوادخ  هک  هاگ  نآ 
هدوب  وت  يوس  زا  هدش  هدنکارپ  مدرم  نایم  هک  یشناد  اریز 

یئامن . یمهار  ار  هارمگ  ره  هک  یتسه  امنهار  رتخا  وت 
ینعم  رهپس  رد  دنتسه  یئاه  جرب  نوچمه  تنازورف  نادنزرف 

ینام  یم  هام  دیشروخ و  هب  وتو 
هدوشگ  ناشیا  يرترب  هب  نابز  نآرق ، ياه  هروس  هک  ینایاوشیپ 

هدیدرگ  راومه  ناش  يرایتسد  هب  تسار  هار  و 
ددنویپب  نارگید - هن  و  نانآ - هبهک  یسک  کنخ 

هحفص 108 ] ] 

دندنوادخ  رابت  وگب  ای  ربمایپ  نامدود  هک  دنا  یهورگ  نانآ  هک 
تفای  یئاهر  كانمهس  شزغل  زا  تخیوآ  نانآ  رد  تسد  ود  ره  ابهک  ره  و 

هدمآ  دورف  نانآ  رب  نآرق  راوتسا  ياهزارف 
درادرب  رد  ار  نانآ  يرترب  ياه  هیال  زا  يا  هدرشف  یگدرتسگ - همه  اب  و -

نیزگم  رب  ناشیاج  هب  ار  یسک  دننانآ ، امنهار 
شناد . هاگیاپ  نیرتالاب  هب  ندیسر  ويراگتسر  نابدرن  دنا و  يراکتسرد  هنارک  رد 

تسج ؟ یناوت  مه  ار  نارگید  هنارک - نیا  رد  ایآ -
تفاکش  ار  گنس  لد  یسوم  هک  دوب  وت  زار  يرایتسد  اب 

يدوب  وا  رای  وت  یتسار  هب  دیدرگ  هارمه  هک  شوپ ) زبس  ربمایپ  رضخ =(  اب  و 
دیدرگ . ناور  يو  یتشک  تفای و  یئاهر  حون  هک  دوب  وت  یگدنخرف  هب 

ناربمایپ  همه  زار  يا 
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سانشان !- رومان و  زا 
دنک  یم  شنزرس  وت  رهم  رد  ارم  درخ ، یب  نادان 

دناسر  یمن  ینایز  دنزیمآ  یم  مه  هب  غورد  اب  ار  یتسرد  هک  یناسک  راتفگ  دشاب  تسار  هار  رد  هک  ار  نآ 
يرانک ! رب  دننامه  واتمه  نتشاد  زا  نآ  يا 

دنسانش . یمن  دیاب  هکنانچ  ار  اه  هار  هک  تسا  یناسک  ياه  يدنب  زرم  زا  رترب  وت  شنم  و 
نامدرم " هرهچ  رد  یتسه  نوچمه  ام  ناگدید  رد  وت 

نایاپ 
تسا : وا - رب  دورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  زاشیاتس  رد  زین  وا  راتفگ  نیا 

اهزار  همشچرس  يا  " 

هحفص 109 ] ] 

اهروشک ! همه  رد  نابهاگن  يادخ  زار  يا  و 
دخرچ ! یم  نآ  رب  ایسآ  گنس  هک  ینام  یم  ینهآ  هب  یتسه  هنهپ  رد  هک  یسک  يا 

یتسه  روخشبآ  همشچرس  يا 
يزار  رهوگ و  يا 

دنتفرگ ارف  اه  شزومآ  وا  زا  ناگتشرف  هک 
دیدرگن  راکشآ  دادماب  هرهچیئارس  کیرات  چیه  رد 

تفرگرب  وت  يابیز  راسخر  زا  هدرپ  یتسار  هب  رگم 
داهن  كاپ  كاپ و  نادرم  هداز  يا 

هانگ . زا  هدنراد  زاب  راوگرزب و  هدیدنسپ و  نانزکین  و 
یهد  یم  راهنیز  يدوبان  زا  وت 

یشخب  یم  یئاهر  اه  هاگترپ  زا  و 
یتسه  تسار  هار  وت 

ینک  یم  شخب  دراد  هوکش  اب  ياه  شلاب  هک  ار  یئاه  تشهب  و 
درب  هانپ  دیاب  وت  هب  شتآزا 

یئوت . شا  هدنراد  رادراک  هک 
يدناشفا  وترپ  تا  یئابیز  اب  نوچ  هک  نآ  يا 

يدیرد  نابیرگ  ار  اه  یکیرات  همه  نهاریپ 
وت  رب  دنوادخ  دورد 

دیامن  یم  هار  اه  هار  نیرتهب  هبهک  نآ  يوس  زا 
یشاب  یسرب ، ظفاح  رانک  رد  وت  هک  اجنآ 

تسین " . يزیچ  زا  شیاورپ 
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نآ هب  يوحن  دمحا  ياه  هدوزفا  اب  یسرب  هماکچ  نادرگرب 

مین هس  ندوزفا  اب  يوحن  نسح  رـسپ  دمحاداتـسا  هدیزرو ، يارـسنخس  هک  دراد  یئاه  هدورـس  زین  ناشیا - رب  دورد  ربمایپ - نادـناخ  هرابرد 
تسا : هدروآشرد  هنوگ  نیا  هب  نآ  تیب  ره  رس  رب  تیب 

هحفص 110 ] ] 

مزرو  یم  رهمناشنادنزرف  هدیزگرب و  ربمایپ  نادناخ  هب 
دنناگ - دیرفآ  نیرت  كاپ  هک  ناشنامدود  ناگتسب و  هب  و  - 

دنراد  ناشن  شیوخ  ياین  ردپ و  زا 
ياه  هناشن  دشخرد و - یم  يربمایپ  غورف  نانآ  هرهچ  رد  هک  دنا  یهورگ  و 

دناشفا  یم  وترپ  یئاوشیپ -
يو و هماـن  داـی  هاـگ  ندـمآ  دورف  ، وا يراـبدرب  ياـه  هوک  دـندنوادخ و  شیک  ياـه  یناـشن  هتفه  ود  هاـم  دـنا و  يزارفرـس  رهپـس  نارتـخا 

تسا همه  نابهاگن  هک  يدنوادخ  دنریگ . یم  ارف  هتخانشان  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  نخس  هک  دنا  يو  شناد  ناروجنگ  وا . روتـسد  نایاورنامرف 
هداهن  نانآ  دزن  هب  ارشیوخ  زار 

هدمآ  يراوتسا  هب  دنوادخ  راوتسا  همان  رد  نانآ  شیاتس 
تسا  نانآ  دزن  تفرگ  ارف  مدآ  ار  هچ  نآ  و 

تسا . یهت  يرگنشور  زا  هک  نک  اهر  ار  مدرم  رگید  نامرف 
دنوش  یم  لال  همه  نارگید  دننیشن  يرواد  يارب  ناماما  هک  هاگ  نآ 

ددرگ  یم  شوگ  اپارس  راگزور  دنیاشگ  نخس  هب  بل  هک  هاگ  نآ  و 
دیامن  یم  هتفریذپ  نانآ  یتسود  اب  ادخ  زا  ام  ياه  يربنامرف 
تسا - ناشیاياه  يرترب  هرابرد  نامسآ  زا  دمآ  دورف  همان  و 

دریگ  یملاب  ریز  ار  اج  همه  دور و  یم  رترب  نیمز  همه  زا  ناشدنلب  هاگیاج 
دزاس  یم  وبشوخ  ار  شیادیپ  ناهج  همه  ناشدای 

دیامن  یم  دوخ  نانآ  گشمزا  هک  دنراد  شوخ  یئوب 
تفای  یئاهر  - جنر زا  ات - دناوخ  نانآ  یگدنخرف  هبار  ادخ  یسوم 

تخادرپ  نخس  هب  وا  اب  هوک  نآ  يوس  زا  شراگدرورپ  و 
ددرگ  یم  ناسآ  شیاه  يراوشد  دنهاوخبار  يزیچ  نوچ 

دزرل . یم  ناشهوکش  زا  راگزور  لد  دنوش  راکشآ  هک  هاگ  نآ  و 
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دنتفا  یم  ساره  هب  هشیب  رد  ناریش  و 
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دیدرگ  یم  ناور  یتشک  چیه  هن  دندوبن  نانآ  رگا 
دیرفآ یم  ار  نامدرم  دنوادخ  هن  و 

دنباتش  یم  ینابزیم  هب  يور  ناشرادید  هب  نوچ  هک  یناشنم  یگرزب 
دورب ناگدیرفآ  نایم  رد  ششخب  ویکین  زا  دای  رگا  و 

شزیر  رپ  تسا و  راشرس  ناشیا  ششخب  يایرد 
تسا  وا  ناج  و  هط - هدیزگرب - ربمایپ  ردارب  نانآ  ردپ 

هدش هتشاک  اه  يراوگرزب  نیمزرس  رد  هک  دنتسه  تخرد  نآزا  يا  هخاش  زین  دوخ  و 
تسارهز  همطاف  وا - يوناب  - نانآ ردام  و 
باتفآ ردام ، تسا و  يزارفرسرهپس  ناشردپ 

تسا  ناشندومن  خر  ياج  يراوگرزب  جرب  هک  دنا  ینارتخا  دوخ  و 
دنراد  كانبات  يداژن 

تسا  هتفر  رباه  هاگیاج  نیرترود  ات  وا  زا  هدش و  هدیشک  نیمز  ياج  همه  هب  راد  هشیر  یتخرد  نوچمه  هدوتس - ربمایپ  دمحا - اب  هک 
هتفای  شیازفا  ناش  یشاپ  وترپ  یئابیز و  ادخ ، كاپ  ناتسآ  یشاپ  وترپ  یئابیز و  زا 

تسا ! ناشخرد  دیپس و  باتفآ - نوچمه  هک - يداژن  نآ  يا 
دور  یم  رترب  نارتخا  رس  زارف  زا  هک  یئاه  یگرزب  نآيا  و 

هدوب  یگزیکاپ  یکاپ و  اب  ناشیا  شرورپ  هک  یناشنم  گرزب 
ادخ - ریش  ردپ ، و  تسا - ارهز  همطاف  ناشردامهدنام  ياج  هب  نانآ  رد  يرهوگ  نمادکاپ - ناربمایپ  نیرت  هدوتس  دمحا  زا  و 

دوب ؟ دهاوخ  نانآ  دننام  یسک  هچ  میرامشب  ار  مدرم  ياه  يزارفا  رس  رگا 

هحفص 112 ] ] 

رگنب اه  نیا  رد  رگید  راب  کی  يونش  یم  رگا  نم  تسود 
تسا  نانآ  ياورنامرف  ناگدنورگ - ياورنامرف  یلع -

دنا يراگزیهرپ  هدولاش  نیسح  ونسح  و 
تسا . هدنکارپ  نانآ  شوخ  يوب  هک  راد  هزور  یناکریز 
تفای  ناوت  مک  ار  ناشدننام  هک  رازگزامن  یناگدنخرف 

دنا  يراذگ  مایپ  ياه  همشچرس  هک  تسرپرس  ینایامنهار 
تسا  نانآ  ياه  هیاس  نیمز  رد  ادخ  ياههیاس  هک  كاپ  یناگداز  اب 

دنا يرترب  شناد و  ناک  یگمه - ناشیا -
هدوشخب  یگدنز  ار  ناگدیرفآ  هک  هدوب  نانآ  یگدنشخب  يراوگرزب و 
يرآ  دای  هب  ار  نانآ  اهنت  یتسیاب  ینارب  نخس  اه  يرترب  زا  یهاوخ  رگا 

يریگب  غارس  ناشیالاو  ياه  شناد  نایم  رد  ار  شناد  و 
دنزیرگ  یم  نانآ  يوس  هب  شیوخ  ياه  هزب  اب  ناراکهانگ 
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دننک  يرگ  یجنایم  ناراکهزب  يارب  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ات 
تسین  هتفریذپ  نانآ  ناتسود  زا  زج  ادخ  زا  يربنامرف 

دنرآ - درگ  ار  ناگدیرفآ  زیخاتسر  زور  رد  هک  هاگنامه  ادرف - و 
تفای  ناوتن  يراگتسريارب  يزیواتسد  نانآ  رهم  زج  هب 

داهن  هکم  هب  ياپهک  نآ  هب  دنگوس 
تسا  راک  نایز  تفریذپن  ار  ربمایپرابت  يرترب  سک  ره  هک 

دیاسب  كاخ  رب  ادخ  ربارب  رد  ار  شا  یناشیپ  یگدنز  همه  هچ  رگ 
دوبن  ربمایپ  نامدود  رادتسود  يا  هدنب  رگا 
درادن  وا  يارب  يدوس  شیاه  یتسرپ  ادخ 
دمحا  ناربمایپ : نیرت  هدوتس  نادنزرف  يا 

مرادن . ار  یسک  امش  زج  میایب  ناهانگ -  ریجنز  رد  راتفرگ  ادرف - هک  هاگ  نآ 
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مهد  یم  اوآ  دنهد - زاوآ  ار  نانآ  هک  یناسک  نیرتهب  يا  ار - امش 
یئامنهارشفرد ! يا  هدیزگرب و  ربمایپ  نادناخ  يا 

مرگن . یم  امش  يوس  هب  متسیا - یم  هک  اجنآ  رد  ادرف -
مرادن  شتآ  زا  یساره  ادرفنم  دنگوس  ادخ  هب 

مناوخ  یم  ار  امش  هتشادرب  تسد  نونکا  دیراک و  ناتسرپرس  دمحا - ناربمایپ ، نیرت  هدوتس  نامدود  يا  امش - اریز 
تسیک  امش  زج  دیریگب و  ارم  تسد  دمحم - رابت  يا  هک -

" ؟ دزیخرب ناراکهنگ  يرگ  یجنایم  هب  زیخاتسر  زور  رد  هک 
شیوخيا هراپ  جنپ  ياه  هدورـس  رد  ار  اه  نآ  یـسرب ، هماکچ  زا  تیب  ره  رـس  رب  تیب  مین  هس  نداهن  اب  يوحن  دمحا  داتـسا  میتفگ  هکنانچ 

يراک یـسرب  ياه  هدورـس  اب  زین  رد 1235 - هتـشذگ  رد  يداه  داتـسا  يوحن - رـسپ  میدروآ ، ار  اه  ینوزفا  هماـکچ و  دوخ  هک  هدـناجنگ 
: ششالت دروآرف  زا  تسخن  دنب  مه  نیا  وهدرک  ردپ  دننامه 

تسا - راگتسر  درادب  دونشخ  ار  دمحا - ناربمایپ - نیرت  هدوتس  نادنزرف  سک  ره  و 
میا - هداد  يدنسرخ  نانآ  هب  یئاهر  يارب  هک  ار  ینیتسار  نایاوشیپ  نامه 

دهاوخب . ماو  نانآ  زا  شیوخ  یئامنهار  رد  هکنآ  کنخ 
دنک " . یم  یناشفا  یئاوشیپ  ياه  هناشنو  دشخرد  یم  يرازگ  مایپ  غورف  ناشیا  هرهچ  رد  هک  یهورگ  دننانآ 

دیوگ ": ناشیا - رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ - كاپ  نادناخ  هرابرد  هک  تسایسرب  مه  و 
دیئامش  نم  ناتساد  اه و  هتسیاش  اه و  هتسیاب 

تسا  امش  زا  مراد  هچ  ره  همه  و 
مراد  امش  يوس  هب  ور  مرازگ  یم  زامن  هک  هاگ  نآ 
مبای  یم  یئاوشیپ  متسیا  یم  امش  ناتسآ  رب  نوچ  و 
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هحفص 114 ] ] 

تسا  نم  هدید  ربارب  رد  هشیمه  امش  لایخ 
ملد  رد  هتشرس  امش  رهم  و 

نم  ناورشیپ  نارورس و  يا 
مسوب  یم  مبور و  یم  ارامش  ناتسآ  كاخ  ممشچ  ياه  هدژم  اب 

مدینادرگ . امش  ناتساد  يرگ  وگزاب  يرگشیاتس و  هژیو  ار  دوخ  یگدنز 
دینک ینابرهم  دیریذپب و 

دیئاشخبب  ظفاح  رب  شیوخ  يرترب  زا 
دیراد " . شا  ینازرا  یئاهر  ادرف  دیئامن و  يراکوکینيو  رب 

دیوگ ": نانآ  رب  ادخدورد  ربمایپ - كاپ  نادناخ  هرابرد  هک  تسا  وا  زا  مه  و 
نم  دیما  امش  هط  نادناخ  يا 

دینم . هناوتشپ  ندش - هتخیگنارب  زور  رد  و -
هدینادرگ  گنت  نم  رب  ار  هنیمز  هانگ  رگا 

دشخب  یم  یخارف  ار  نآ  رامش - زور  رد  امش - یتسود 
امش  يوبشوخ  يرگشیاتس  اب  امش و  رهم  اب 

درذگ . رد  میاه  شزغل  زا  دوش و  دونشوخنم  زا  ادخ  مراودیما 
یسرب - ظفاح  ناوخ - ثیدح  بجر 

تسا  امش  هدنب  هدنب  هتسویپ 
دساره  یمن  شتآ  یغاد  زا  ندش  هتخیگنارب  زور  رد 

دنیوا  رورس  رد  یلع  دمحم و  اریز 
دوزفا  دنهاوخ  شیوکین  ياهراک  ینیگنس  رب  وا  يوزارت  رد 

دننادرگ  یم  دیپس  ار  وا  رادرک  همان  و 
تسا  هتفرن  یئادج  هار 

هحفص 115 ] ] 

.) دنامب " رانک  رب  هدوت  هگر  هگر  ياه  یهارمگ  زا  ات 
دیوگ ": دراد و  ناشیا - رب  ادخ  ياهدورد  نانآ - هرابرد  طمسم  کی  مه  و 

دبای  یمن  تسد  امش  زار  هب  هشیدنا 
تسا كانمهس  ناگدیرفآ  نایم  رد  امش  راک 

نیگمهس . نآ  زار  ندوشگ  ودیامن  یم  هدیچیپ 
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درادن  ار  ناتاه  شنم  یئامنزاب  بات  سک  چیه 
هتفای . شیارآ  امش  يرگشیاتس  اب  نآرقياه  هروس 

تسا  یتسه  هدنرآ  دیدپ  امش  یتسه 
اه ندش  راکشآ  هناشن  امشغورف  و 

دراد  امش  يوس  هب  شیاین  يور  یتسه 
تسا . نارادتسود  هبعک  امش  رهم  و 

دنزادرپ  یم  هرمع  یعس و  فاوط و  هب  نآ  نوماریپ  رد  هک 
دیدرگ  یمن  دننام  يوگ  ياه  هراتس  دیدوبن  امش  رگا 

دیشاپ  یمن  وترپ  هام  باتفآ و  و 
دیمارخ  یمن  بیشن  هب  زارف  زا  يا  هویم  هخاش و  چیه  و 

دروخ  یمن  رب  بآ  زا  هزبس  گرب و  و 
دمآ . یمن  رد  شدرگ  هب  ناراب  شخرذآ و  و 

هحفص 116 ] ] 

میئآ  یم  مهارف  امش  دزن  ندمآ ، ماگنه 
میباتش یم  امش  هانپ  هب  رامش  زور  رد  و 

میدرگ  یم  زاب  امش  راتفگ  هب  طارص  لپ  رب 
دناسر  یم  دوس  ام  هب  امش  رهم  ندش  دنکارپ  ماگنهو 

دنادرگ  یم  هدیزرمآ  ار  نارادتسود  ناهانگ  و 
تسا  هزیکاپ  ناشیا  گنهرف  هک  ینارورس  يا 

رورس نانآ  ياسانش  كاپ و  ناشداینب  و 
دوب . دهاوخ  میب  رد  ندش - هتخیگنا  رب  ماگنه  درک - يراگزاسان  ناشیا  اب  هک  ره 

دنیامزایب  ار  ناگدیرفآ  دنهاوخب  اه  بایزرا  هک  هاگ  نآ 
دنهن  یم  شیامزآ  هب  امش  یتسود  اب  ار  نانآ  داینب 

نم  دیما  ناترهم  دینم و  يوزرآ  امش 
ما - هناوتشپ  گرم  زا  سپ  تشگزاب  ماگنه  و  - 

دراد ؟ ساره  شتآ  یغاد  زا  هنوگچ  رادتسود ، کی 
دمحم ؟ تسا  یلع  وا  یجنایم  هک  نیا  اب 

تفرگ ؟ دناوت  ورف  ار  وا  يدنزگ  چیه  ایآ 
دنمتسم  ظفاح  امش  هدنب 

هدمآ  یگدنهاوخ  هب  امش  ناتسآ  رب 
دیهدم  داب  رب  ار  شدیما  نم  ناورس  يا 
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ناهج - هب  تشگزاب  زور  و -
ياهیاس  رد  ار  وا 

دیشخبب . ياج  دنکارپ - یم  گشم  يوب  شداب  هک  راسخاش - رپ 
دتسرف - دورد  امش  رب  نامسآ  راگدرورپ 

تشاد - هدیزگرب  ار  امش  يراوگرزب ، رس  زا  دینادرگ و  هزیکاپ  ار  امش  هکنانچمه 

هحفص 117 ] ] 

دیازفایب  امش  رادتسود  هدنب  رب  ار  دوخ  یکین  و 
هب ناتخرد  و  دنمرگرس ، امش  همانکوس  ندورـس  هب  نارتوبک  ودناوخ  یم  هنارت  ناراسخاش  زارف  رب  زونه  يا  هدنرپ  هک  هاگ  نآ  ات  یک ؟ ات  - 

- " ندروآ گرب 
- داب ناشیا  يو و  رب  ادخ  ياهدورد  نانآ - هدورس  ربمایپ و  نادناخ  هرابرد  تسا  وا  ياه  هتفگ  زا  مه  و 

یبای  یئاهر  شتآ  زا  زیخاتسر  زور  رد  یهاوخ  رگا  " 
دیآ  هتفریذپ  تا  هتسیاش  هتسیاب و  ياهراک  وت و  شیک  و 

يرادب . تسود  دنیامنهار - نارتخا  هک  ار -  وا  زا  سپ  نایاوشیپ  یلع و  دیاب 
یهرب  يراتفرگ  ویگنت  زا  ات 

هدرپس  نانآ  تسد  هب  ار  شنیئآ )  ) راک ادخ  هک  دنا  ینامدود  نانآ 
تسا  هتشاد  اور  نانآ  هرابرد  يا  هژیو  ياه  یکین  هنوگ - نیا  هب  و -

هدینادرگ  هتسیاب  ام  ندرگ  رب  ار  نانآ  قح  دنوادخ ، هک  دنا  نیتسار  ناربهر 
داد  سپ  شیامزآ  ناس - نیا  هب  درب و - نامرف  نانآ  زا  دیاب 

يدرگ . زاب  يرگید  يوس  هب  يوش و  لد  ود  نانآ  هرابرد  ادابم  هک  مهد  یم  زردنا  ار  وت 
ناه !؟ تسیک ؟ يرگید 

شنارادتسود  يارب  تسا  يا  هشوت  یلع  رهم 
تفای  شمیهاوخ  ندیشوپ  گرم  هماج  نتفر و  روگ  هب  ،و  نتشذگرد ماگنه  هک 

درورپب " . لد  رد  ار  یلع  رهم  رگم  دهرب  شتآ  زاهک  دهن  یمن  ولج  هب  ماگ  سکچیه  زیخاتسر  زور  رد  هنوگ - نیا  هب  و -
- يو رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ  هداز  رتخد  هتخابناج - ياوشیپ  كوسرد  تسوا  ياه  هتفگ  زا  مه  و 

هحفص 118 ] ] 

ناوراک ! ناوخ  دورس  يا  " 
دوش  رادیدپ  نشور  هار  رگا  هک  مروخیم  دنگوس 

ددرگ . یم  روآروز  ریلد و  زین  دنمدرد  روجنر 
دنبای  دوبهب  ناگتخوسلد  اسب  هچ  هک  نک  گنرد  تسیاب و 

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا  نازوس  شتآ  نوچمه  شا  ینورد  هیام  ناگدادلد ، یگتخابلد 
درذگ  یم  اج  نآ  زا  ناگچب  وهآ  ياه  هلگ  هک  رب  یهار  هب  ارم 

دشاب . هدنام  نآ  رد  يا  هناشن  راهب  زاغآ  رد  اه  ناراب  شالت  زا  هکرب  اجنآ  هب  ارم 
میوبب  ار  نآ  كانمن  درس و  داب  شا  هداشگياضف  نایم  رد  ات  رب  بش  نآ  غارس  هب  ارم 

تسا . نآ  دازمه  شوخ ، يوب  هک  منک  باریس  ار  یکاخ  و 
نک  گنرد  تسیاب و  تخبکین  يا  ناه 

منیبب . ار  رای  دیاش  مهد  رد  زاوآ  هدیچیپ  مه  رد  ناتخرد  نآاب  يا  هشیب  رد  نم  ات 
مراد  یناگیاسمه  نوریج  راگزور  زا  اهارس  نآ  رد 

دنهد  یم  شهانپ  دزیرگ  نانآ  نماد  هب  راگزور  متس  زا  یسک  رگا  هک 
دننام  یم  ون  هامهب  نم  هدید  رد  دنیاجنآ و  هب  ناگتسباو 

میامن  یم  یگدنب  میوج و  یم  ار  نانآ 
دیدرگ  يرپس  ناش  يدنمجرا  يارس  رد  ما  یگدنز  راهب  هک  ینادنمجرا 

مدومن  یئوپاکت  هن  متشاد و  كاب  يزیچ  زا  هن 
باداش  ما  یگدنز  دوب و  زبسرس  ما  هناخ 

هایس  مرس  ياهوم  دیپس و  ما  هرهچ 
هزیکاپ  ون و  ما  یناوج  هماج  ناتسدمه و  نم  ناگتسب 

هحفص 119 ] ] 

متشادن  مک  يزیچ  یگدنز  ریذپلد  یکنخ  زا 
دنرآ  یم  دای  هب  ار  هتشارفارب  ياه  شفرد  هک  یئاه  هناشن 

یم ناشن  ار  رادـلد  نیـشیپيارس  زین  اه  هناخ  زا  هدـنام  اج  رب  ياه  هناشن  دـنیامن ، یم  ار  هار  هوک ، ياـه  نیچ  گنـس  هک  هنوگ  ناـمه  اـی : )
دنهد .(

ناوخ  دورس  شناگدنرپ  ناور و  نآ  ياهيوج 
هدیچیپ  مه  رد  ار  شا  یئابیز  همان  راگزور ، ياهدمآ  شیپ  نونکا  و 

دهن  یم  نآ  رب  ارشیاپ  ياج  دزو - یم  نوچ  لامش - داب  هک  هنوگ  نامه 
دنشک  یم  نآ  رس  رب  ار  دوخ  نماد  اهدادیور  هک  هداتفا  يزور  هب 

رت  نوزفا  رتش و  دص  هلگ  زا  هن  تفرگناوت  گسابرک  زا  یغارس  هن  اجنآ  و 
یتسردان هب  دزادنا ، ینمـشد  دنادرگ ، دنمزآ  دربب ، امغی  هب  دیامنب  ایرد  بآ  شزرل  نوچ  نآشدرگ  دـنک و  متـس  هک  تسین  تفگـش  سپ 

دناسرب  زور  هب  ناناوخ  دورس  ار  بش  دیارگ و 
تخاب  گنرین  دمحم  نادناخ  اب  شیپ  یلیخ  زا  هک  ارچ 

تفرگ ار  نانآ  درگادرگ  تارف - ياه  هنارک  رد  دوخ - هاپس  اب  و 
تشاد  او  ششوج  هب  ناشنوماریپار  اسر  ینامزاس  زا  رادروخرب  کت و  زیت  رایسب و  يرگشل 

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


دندیخرچ  یم  نآ  مومحی  نوماریپ  ردناریش  هک 

هحفص 120 ] ] 

دنونشب ؟ اریسک  زاوآ  اوآ و  دنناوت  یم  نارک  ایآ  دوب  ناوتان  تسار  هار  ندید  زا  ناشمشچ  هک  یناشنک  دب  زا  ناگمه  و 
دنک  یم  يراگتسر  هب  تشپ  درآ  یم  يور  نوچ  هک  هورگ  نآ  يا 

راگزاسان اه  یگتسجخ  تسا و  گنهامه  نآ  اب  اهیگدنخرفان 
تشاد  زاب  هنادنمدرخ  یگدنز  زا  ار  مدرم  دش و  رود  دز و  زاب  رس  یتسار  نتفریذپ  زا  دمایب - نوچ  - 

درک . جک  ار  دوخ  هار  دومن و  تشپ  وا  دروآ  يور  وا  هب  تخب  نوچ  و 
ار نانآ  دنداتفا  رد  یتسار  نیئآ  اب  نوچ  هک  راکهبت  نامه  دـینادرگ -  نامداش  ار  شراکهبت  هدـنامرف  ات  تخادرپ  شدرگ  هب  یـشکندرگ  اب 

دناوخ - شیوخ  يوسهب 
دوش  یمردب  رد  اه  شزغل  تشد  نهپ  رد  دتفا  ششوک  هب  نوچ  هک  یهورگ 

دنار یم  شیپ  هب  يرتش  نوچمه  ار  وا  اه  یتخب  هریت  يوگ  دورس  و 
دنتساخرب  یهاوخنوخ  هب  هتفه  ود  هام  ربارب  رد  دندناروش و  رب 

تفای  ناوت  ار  تسارهار  اه  نآ  وترپ  زا  هک  دنتسب  رمک  یئاههام  اب  دربن  هب  و 
دندش . دربن  رد  شیوخ  رالاس  اب  دنتخادرپ و  يراکهبت  هب  هناهاوخلد  هناهاگآ و 

دوب  لامالام  وا  هنیک  زا  ناشکندرگ  نیا  هنیس  يرآ 
دندرب  دای  زا  ارگرم  زا  سپ  تشگزاب  دنداهن  داینب  شیوخ  شور  اب  ار  ینمشد ) توادع =(  نیئآ 

هحفص 121 ] ] 

ام  شیک  داینب  ریز  يا  تسناد  داع  هورگ  زا  يرامشرس  ماگنه  ار - نانآ  یتسیاب  هک  یتسار  و 
دنشکب  ار  هتسجرب - درم  هناگی  نآ  ام - ياهوزرآ  دنیامن  ات  دندروآ  يور  هک  يزور  رد 

دندروآ  ردب  نب  زا  دندرک و  ناریو  ار  يزارفارس  يالاب  دنتسکش و  مه  رد  ار  یئامنهار  نوتس 
دنتفرگ . يراگزیهرپ  رب  ار  هار  دنتسب و  يزابسوه  هب  رمک 

دننادرگرس ، هک  مرگن  یم  ار  وا - هورگ  و  نیسح ، مرورس  ایوگ 
دیاشگ  یم  ناش  ینابیتشپ  هب  ار  شیوزاب  تسد و  یسک  هن  دنراد و  يروای  هن 

دنا  هدیدرگ  اه  يزوت  نیکراچد  البرک  رد  يراتفرگ ) جنر  الب =(  برک  اب 
دوش  یم  يزارد  تسد  هداتفا  هاپس  نایم  رد  هک  ناش  هناخ  هب  و 

دنتفرگ . ار  نانآ  نوماریپ  شکرس - نانمشد  زا  رامش - یب  یهورگ  هک  هاگ  نآ 
تسا  هتخود  نانآ  رب  ار  دوخ  هدید  يدوبان  گرم و  هک  یتفگ 

دنتخانش  اور  ار  یتمس  ره  دندمآرد  ناشیا  رب  نوچ 
دنتشاد  یمن  مشچ  شیپ  ار  ینامیپ  ونیئآ  هنوگ  چیه  هک  ارچ 
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داد  رد  گرم  گناب  یکانمهس  هب  مه  یکی  تشادرب  زاوآ  هک  وا 
تخادرپیگدنناوخ  هب  يدوبان  يوگدورس  تخاس و  یم  هنارت  یتسین  غرم 

دوب  ریزارس  هنوگ  يور  رب  هک  شناگدید  کشرس  اب 
دیسانش ؟ یمارم  دیسرپ : نانآ  زا 

يا  همطاف  رسپ  نیسح  وت  يرآ  دنتفگ 
درمش . دیاب  ادخ  ناگداتسرف  نیرتهب  ار  وت  ياین  و 

هحفص 122 ] ] 

یئاه  يزارف  ندرگ  هداز  یگدروخلاس - یلاسدرخ و  رد  وت -
ینآ  هاگیاج  نیرتالاب  رد  وت  دنرآ  رامش  هب  ار  اهيدنلب  رس  هک  هاگنآ  و 

دیناد  یم  ار  اهنیا  رگا  تفگ  ار  ناشیا 
تسا ؟ هتشاد  نم  نتشک  هب  ریزگ  ان  ار  امش  هزیگنا  هچ 

یهرب  گرم  زا  یهاوخ  رگا  دنتفگ 
یهد . دیزی  هب  يربنامرف  تسد  میهاوخ - یم  هچنانچ  دیاب 

هدش  بوشآ  رپ  گرم  يایرد  کنیا  هنرگو 
ینزب  اپ  تسد و  يور و  ورفنآ  رد  هنشت  بل  اب  دیاب  وت  و 

دیا  هدروآ  امش  هچنآ  رب  داب  گنن  تفگ : سپ 
دنکفا . دیاب  شیپ  نآ  رب  ار  هدنبوکهزین  رس  رب  رادبآ و  ریشمش  بل  رب  هسوب  هک 

دیآ  یم  دورف  یپ  رد  یپدنکش  یم  ار  اهرس  ناوختسا  هک  یئاه  مخز  سپ 
ددنب  یم  مه  رب  دوخ  ندوشگ  اب  دیاشگ و  یم  دنز  یم  هک  یهرگ  اب 

دنا  هتخاس  ار  يزارفارس  خاک  وا  نامدود  هک  يرورس  نآ  ایآ 
دراد ؟ یم  نوبز  اردوخ  تسا  وا  هدنب  هک  يا  هدرب  يارب  گرم  میب  زا 

تشاد ؟ دنهاوخ  ناریگ  هدرخ - يارب  یخساپ  هچ  دنزرلب  دوخ  رب  گرم  ساره  زا  نادرم  ریش  رگا 
دنهد ؟ يراوخ  هب  نت  دیاب  دنساره  یم  نانآ  يریلد  زا  ناریش  هکنیا  اب  ایآ 

میوش  راوخ  درک  داهنشیپ  راگزور  زور - کی  رگا -
دریذپب - ام  زا  ار  یشنم  نینچ  هدوتس  راگدرورپ  هک  تسا  رود  یسب 

تسا  ناشریشمش  ماین  ناریلد  هلک ي  هک  ینارورس  نآ  كاپ و  ياه  ناج  هنوگ - نیمه  هب  و 
دننز  یم  زابرس  نتفریذپ  زا 

شخب يداش  یبآ  نوچمه  ای ) نانآ  لگ  دننام   ) نوخ نانمشد - اب  دربنرد 
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هاپس ار  اه  ناج  دنناد و  یم  يزارفارس  ار  يزابناج  يوسهب  يزاتشیپ  دنرامـش ، یم  شیوخ  راکـش  ار  اه  ناور  دننک ، یم  انـش  نآ  رد  تسا 
دنناوخ  یم  ربارب  نیبگنا  اب  ار  گرمهزم  هک  یناگدنز  ات  دنسانش و  یم  نتفای  شمارآ  ياج  ار  اهریشمش  هیاس  هک  هاگ  راکیپ  ناریش  دوخ .

دننک  یم  يرادساپ  دوخ  ناگچب  ریش  زا  راوگان  يزور  رد  هک  يرادنپ 
دنا  هتفای  يرورس  ناگدروخلاس  رب  یلاسدرخ  رد  هک  اه  یکیرات  ناشخرد  ياه  هام 

تفای  ناوت  ناشدننامیسک  رتمک  مدرم  نایم  رد  دنلابب  نتشیوخ  رب  نوچ 
دهن  یم  كاخ  رب  رس  ناشناتسآ  رب  اه  يزارفارس  هک  دنا  یناهاش 

داهن  ربارب  دوش  یم  ربا  اب  یگدنشخب  ماگنه  ار  ناشاه  تسد  هن 
تفریذپن . ار  نانآ  ياه  يرترب  هوکش و  ناوت  یم  هن  و 

دنیوگ . یم  خساپ  هزین  اب  ار  يوجمزر  نادروامه  دنناروخ و  یم  كاروخ  ار  نامهم 
دنراد هدنبوک  یئاه  يرگنشور  دنیاور و  نامرف  دنیآ  نخس  هب  نوچ 

امنهار  ياه  غارچ  دنا و  يراگتسر )  ) دیلک ار  تسار ) هار   ) هدنناوخ
دنیآ . یم  راک  هب  مه  ار  هدیزرو  ناربهر  هک  دنرگنومنهر  ياه  هناشن  ار  ناورهار 

هاـگترپ ردار  دوخ  دـیآ  رد  ناـشربارب  رد  هاـگمزر  ردهکنآ  تسا و  راـنک  رب  نارگید  يزارد  تسد  زا  مرح  رتوـبک  نوـچمه  ناـشنانامهیم 
هدنکفا ،

دیسر  اه  هتساوخ  هب  ناوت  یمنانآ  يرایتسد  هب  تسا و  نتساوخ  راهنیز  ياج  ناشاه  يارس 
كانبات  ناشاه  یگتسجرب  تسا و  دنمهوکش  ناشاه  يرترب 

هحفص 124 ] ] 

دولآ  گشم  ناشاه  ششخب  تسا و  نیبگنا  ینیریش  هب  ناشاه  شیاتس 
تسا  رادید  ياج  ناش  ناش  يراهب  ياهارس  دوش و  یم  باریس  ناشاهرازغرم 

تسا  نشور  یسب  ناشتخب  هراتس  دنبای و  یم  رد  ار  وا  دنکهاگآ  شراگزور  یگنوگچ  زا  ار  نانآ  هک  ره 
دنکادوس  هلان  اب  ات  درادن  هآ  هداد و  تسد  زا  هتشاد  هچ  ره  هک  يا  هدنهاوخ  يزور  نامهیم و  اب 

دنیامن . یم  يدرمناوج 
هتسب  دیما  یئاج  وکین  هب  تساوخ  نانآ  زا  یئوزرآ  هک  ره 

دبای . یم  ار  هاوخلد  يرای  کمک و  داهن  اپ  نانآ  نمجنا  هب  نوچ  و 
دنا  هنوگ  نیا  هب  زین  دوخ  دنراد و  يا  هزیکاپ  كاپ و  ياین  ردام و  ردپ و  ناگدیرفآ  همه  نایم  رد 

میهاوخ  یم  یکین  يدنسرخ و  ناشیا  مان  یگدنخرف  هب 
میراد  یم  رود  دوخ  زا  ار  نایز  جنر و  نانآ  دای  اب  و 

تفگ : تشگ و  رب  شنادرم  ناناوج و  يوس  هب 
دیشوکب  تخس  هدش  ناسآ  ام  رب  گرم  ناه 

درکنتسج  هنایم  زا  گنج  شتآ  دسر  رگیدکی  هب  هک  ینهآ  گنس و  نوچمه  سپ 
دیدرگ  راپسهر  یهاوخنوخ  هب  كالاچ  ناوج  ره  و 
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هدروآ  درگ  دوخ  رد  ار  اه  يرترب  همه  هک  يوخشوخ - نادرم  ریلد  ناس - نیا  هب  و 
دنادرگ - رب  تسناوت  یمن  دندوب  هتفرگ  شیپ  هکیهار  زا  ار  نانآ  زیچ ، چیه  هدادن و  يژک  یتساک و  هب  یئاج  و 

دننک  یم  راتفرگ  ار  نمشد  دوش ، هدز  هک  گنج  سوک 
دنراد . یم  اهر  ار  دیون  راهم  یگدنشخب  هاگ  و 

هحفص 125 ] ] 

هدنزیر ، ورف  ياه  ناراب  مزر و  زور  ناریش 
دنا - نانآ  ریش ، وگب  هن  هشیب - ریش  نوچمه  یناورهر 

دننک  یم  نآ  گنهآ  دنراد  یتساوخ  دوخ  نوچ  دنریذپ و  یم  دنهاوخب  يزیچنانآ  زا  نوچ 
دنزادنا  یم  رب  نب  زا  دننزب  یمخز  نوچ  دننکش و  یم  مه  رد  دوش  دنلب  ناشیوس  هب  یغیت  رگا 

دنرامش  یم  ناشراکش  ار  هشیب  ناریش  هک  یناراوسهش 
تسا  نارواگنج  اب  دروخ  دز و  ناشراک  هک  ور  تسار  ینادرمناوج  و 

مرخ  زبسرس و  یئاهراز  نمچ  ناشخرد  دیپس و  یئاه  هرهچ  اب 
دیامن . یم  خرس  نازوت  نیک  نوخ  زا  ناشدیپس  ياه  ریشمش  دنک  هایس  ار  اج  همه  هاگدربن  رد  كاخ  درگ و  نوچ  هک 

دندرک ، دزمان  راوشد  يدمآ  شیپ  اب  نداتفا  رد  يارب  يزور  رگا 
دریگ  یم  ندرگ  هب  ار  ناش  یگدنب  هتشر  هناهاوخلد  تشونرس ، گرم و 

يوپاکت  اه  يرترب  يوس  هب  هدنرب ي  تخات  ره  هک  تسا  اج  نآ  رد 
دیامن  یم  رتدنت  زین  اه  کلپ  ندوخ  مه  هب  زا  شبسا 

دهج . یم  شکینبسا  تشپ  رب  ناباتش  هک  ینیب  یم  ار  درم  کین 
دننام  یم  نیمز  زا  هدمآرب  ياه  لاهن  هب  اه  نیز  زارف  رب 

دنا  هتسب  تخس  يراک ، راوتسا  یشیدنارود و  اب  دنب - رمک  ياج  هب  ار - نایم  هک 
هتفاب نهآ  زا  ناشاه  هماج  ینیب  یم  دنوش  راکشآ  نوچ  دراد و  یم  رب  کت  زیت  ینابسا  دننام  یم  هوک  هب  يراوتـسا  رد  هک  ار  نارادرـس  نیا 

هدش 
دنزاتب  دننادرگاه و  هرز  شوپ  الاب  ار  دوخ  لد  هک  هاگنآ 

تسا  ناشیا  ماک  رد  يریذپلد  یکنخ  نوچمه  زات  تخات و  يامرگ 
دنور  یم  ورف  گرم  بوشآ  رپ  يایرد  رد  هنشت  بل  اب 

هحفص 126 ] ] 

تشاداو  يور  الاب  هب  دوزفا و  ناوت  یم  گرماب  ار  ایرد  نیا  بآ  اریز 
دنسانش  یم  اهوزرآ  نیرت  رب  ار  گرم  هب  ندیسر 

دنریگ  یم  ربارب  نیبگنا  ینیریش  اب  ار  یتسین  یخلت  يزابناج - ماگنه  و -

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش  دنک  ودنیبب  بیسآ  ناشاه  غیت  راوگان  يدادیور  رد  رگا 
دننک  یم  شزیت  نارس  هب  دوخ  رس  رب  نآ  ندیبوک  اب  ادرف 

دوش  یم  وربور  نمشد  اب  شناشخرد  دیپس و  ریشمش  اب  هک  رگنب  ار  یئور  دیپس  کنیا  و 
درشف  یم  تشم  رد  ار  تخس  يا  هزین  هک  ینوگ  مدنگ  و 

دننک ، یم  ینابیتشپ  دمحم - ربمایپ - هداز  رتخد  زا 
تسا  هتخادنا  هار  هب  تخس  یگنابایه  راکیپ ، شتآ  هتساخرب و  كاخ  درگ و 

دیامن  یم  ار  یشخرذآ  اهریشمش  ششخرد 
تسا . نآ  ردنت  زین  نانآ  دایرف  دراد و  هارمه  ار  ناریلد  نوخزا  دنت  یناراب  هک 

دوش  یم  کیدزن  گرم  دسر و  یم  رس  هب  یگدنز  ات 
دنکیمن  راک  همانرب  کی  اب  هشیمه  راگزورهک ، ارچ 

دنداهنن  رتارف  ياپ  شیوخ  زرم  زا  ازسان  هب  دندرک ، هدامآ  یتسین  يارب  ار  یئاه  ناور 
دنتسویپ  یگنادواج  هب  دندروآ  اج  هب  هچنآ  اب  هک  ناشیا  کنخ 

دندیشوپ  ار  ادخ  هناخ  زا  رادید  هماج  یئوگ  دنتخانش ، اور  اهریشمش  مخز  يارب  ار  دوخ  رکیپ 
دننامب  هنادواج  هک  دنداهن  نادواج  تشهبرد  ياپ  هنوگ  نیا  هب  و 
دندومن ، اه  یناشفناج  ربمایپ - هداز  رتخد  ام - ياوشیپ  هاگشیپ  رد 

هحفص 127 ] ] 

دندیشوک . وا  يرای  رد  دندیشخب و  ار  دوخ  ناور 
دنتخادرپ  نآ  ياهب  رد  شیوخ  ناج  دندیرخ و  نارگ  سب  یئالاک 

دیسر  دنهاوخ  دوخ  هتساوخ  هب  گنرد  یب  دنداد  هک  ار  اهب  هار  نیا  رد  دندنویپ و  یم  ناناج  هب  ناج  زا  یئادج  اب  اریز 
دنتخادناین  یگدنکارپ  دنتفات و  رب  ناهج  زا  يور  دنتشذگرد ، دندرازگب  نیسح  قح  نوچ 

دندیدرگ  گنهامه  یتخبشوخ  اب  نانآ  ناتخبکین - يا  هک - ارچ 
دید : هک  نیسح  ام  رورس 

تسا . یگدنناوخ  مرگرس  گرم  يوگ  دورس  دندمآ و  هتشک  وا  هب  هتسباو  ناناوج  ونادرم 
دنادرگ - راوشد  ار  شراک  نمشد  دزادرپ و  دوخ  ناگچب  زايرادساپ  هب  هک  نیگمشخ - ناریش  ناس  هب 

دیدرگگرم . يایوج  يرس  تخس  اب 
دندش  یم  ناتسادمه  وا  نتشکرد  زین  نت  رازه  داتفه  رگا  هک 

درب  یم  تخات  نانآ  نایم  هب  هنت  کی 
نآ یب  دنکـش ، یم  مهرد  ار  یمود  ودرد  یم  ولگ  ار  یکی  دنتفا ، یم  نارگیدو  دنوش  یم  یمخز  یخرب  دنزیرگ ، یم  همه  دزات  یم  نوچ 

دراذگب . يزیرگهار  هک 
دیدرک  ینامرفان  ار  ناربهار  هک  یهورگ  يا  دهد : یم  زاوآ 

دیتشادن  هاگن  ار  ینیئآ  نامیپ و  چیه  دیدومن و  یتسردان 
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ادخ  ینابرهم  زا  دیشاب  رود  گنرین  ناوریپ  يا 
تفاین  هار  یتسود  یمرن و  هنوگ  چیه  امش  لد  رد  دیدرک و  يراگزاسان  نیتسار  شیک  اب 

تسا  هتسیاب  ناملسم - ره  رب  ام - نامرف  نتفریذپ 

هحفص 128 ] ] 

تسار . هار  رد  ندوب  ام ، زا  يربنامرف  تسا و  شیک  زا  ندش  رد  هب  ام ، زا  ینامرفان 
دسارهب  خزود  شتآ  ندیشک  هنابز  زا  هکتسه  یسک  ایآ 

دنک ؟ اورپ  ادخزا  دهد و  يرای  يراگتسر  دیما  هب  ار  امو 
دناسرب  نآ  هب  ار  دوخ  هک  يدیما  هب  ودرگن  یم  اه  بآ  هب  مارآ 

دنریگ . یم  ار  وا  يولج  دتفا  هار  هب  نوچ  یلو 
دزادرپ  یم  تخات  هب  ناشنایم  رد  یلع  دننام 

دبوکب . مهرد  هرابکی  ار  نانمشد  هنیس  رس و  شا  هزین  اب  دهاوخ  یئوگ  هک 
ربیخ  زور  درم  ریش  شردپ ، راتفر  نوچمه  - 

دحا  سپس  ردب و  زین  و 
دور یم  ورف  ناریش  هنیس  نایم  هک  شا  هدنرب  ریشمش 

راتشک ) رزج =(  زا  دزادنا و  یم  هار  هب  نوخ  يایرد  هدیرب - ياهرس  زا  - 
درآ  یم  دیدپ  دم  دیازفا و  یم  ار  ایرد  نیا  بآ  نانآ 

ددرگ  یم  رب  شا  هداوناخ  ناکدوک و  يوس  هب 
دراد  یمن  رب  شارخ  دوش و  یمن  دنک  شا  هبل  گرم ، فاکش  نهآ  غیت  هک  سوسفا  یلو 

ما  هدمآ  دوردب  يارب  هک  امش  رب  دورد  دیوگ : یم 
هدش . کیدزن  دنوادخ  ناتسآ  هب  نتسویپ  دیون  هدمآ و  نایاپ  هب  یگدنز  کنیا 

تفایرد  ارم  گرم ، رگا  ونشب  مرهاوخ 
شارخم . ار  هنوگ  نزم و  هرهچ  رب  یلیس 

داهن . وت  لد  رب  ار  كانمهسيدادیور  راب  نم  ندش  هتشک  رگا 
دومن  ینارگ  یسب  نم  نداد  تسد  زا  غادو  هودنا  و 

هحفص 129 ] ] 

تفر . دهاوخن  نایم  زا  نایابیکش  دیون  شاداپهک و  نک  یئابیکش  هد و  يدنسرخ  تسا  دونشخ  نآ  هب  وت  يادخ  هچ  نآ ، رب 
ینک  يراتسرپ  وکین  ار  راک ) هدجس  ياوشیپ   ) داجس هک  منک  یم  شرافس  ار  وت 

تسب . دیاب  وا  اب  ار  يربنامرف  نامیپ  تسا و  تسار  هار  ربهر  نم  زا  سپ  هک 
یهانپ يوجتـسج  رد  شیوخ  ياـه  هلاـن  اـب  يو  نادـنزرف  نادـناخ و  دـنتخیوآ و  شنماد  هب  دـندروآرب ، نویـش  هدـیزگرب  ربماـیپ  هداوناـخ 
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دندمآرب .
تفرگیم  الاب  گرم  هتشابنا  مه  رب  نارگ و  ياهجنر 

تفگ : هک  دوبر  یم  ار  وا  ناوت  بات و  تخس  یگنشت  و 
تسا  هدنسب  ار  امش  ادخ ، کنیا  هدیسر و  ناهج  زا  ندرک  چوک  ماگنه 

تسا . زاین  یب  هناگی  نامه  ناگدیرفآ  يارب  اهراک  رگشرامش  نیرتهب  هک 
تخادرپ ، شالتهب  تشگزاب و  ناشکندرگ  راکیپ  هب 

دندنکرب  نب  زا  ار  وا  مادنا  الاب و  تخرد  اهریشمش ، اه و  هزین 
داتفا و  نیمز  رب  هنهرب  ور و  هب  ات 

دش  هدوس  كاخ  هب  شا  هنوگ 
دربب  نت  زا  ار  وا  رس  ات  تسبرمک  رمش 

شناتشگنا  تسد و  دنب  داب  هدیرب  هک  - 
راوگرزب  نآ  رب  ملد  هودنا 

دیدرگ  کت  زیت  یناروتس  لامیاپ  شمادنا  تفرگ و  ياج  نانس  نانس  رب  شرس  هک 
دمآ  رد  هزرلهب  وا  نتفر  تسد  زا  اب  دوب  يرگید  زارفرب  یکی  هک  نامسآ  تفه 
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دزیر ورف  اه  هوک  ياه  هندرگ  نیرتالاب  هک  دنامن  یسب  و 
تفرگ ، ندیزرل  میبزا  ناهن - ناهج  رد  يدنوادخ - هاگ  تخت 

تفاکش  مه  رد  تخسرس  ياه  هاگیاج  دندمآ و  نویشهب  وا  يارب  ناگتشرف 
دنتخادرپ  یناوخ  همانکوس  هب  تشحو  زا  نایشحو  ناگدنرپ و 

دندیدرگ  دوخیب  دوخ  زا  نایرپ  دش  هدیشوپ  کیرات  يا  هدرپ  اب  هک  ناهج  و 
دناسر  بش  هب  ار  دوخ  يدنمدرد - اب  دادماب - دیشروخ 
دومن  یم  مافدرز  دش ، دمآ و  ماگنه  نآ  هرهچ  يالاب  و 

تسیرگ  نوخ  وا  رب  نامسآ  هک  هتشک  نآ  يا 
هاگیاپ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  جرا  اه  يدنمجرا  هاگتخت  وا  گرم  اب  و 

دیدرگ ناریو  اه  يزارفارس 
دیناشون  یم  بآ  مدرم  هب  شا  هناخ  همشچ  هک  نهیم  زا  رود  هتخاب  ناج  يا 

دنداد  تسد  هدب  خرسياه  لگ  شنوخ  زا  دندیرب و  ار  شرس  یماک  هنشت  اب  و 
دندینادرگ ). باریس  ار  وا  شندرگ  نوگلگ  گر  زا  ای  )
شدنتسش  دوخ  نوخ  اب  هک  يا  هتشک  نآ  يادف  مناج 

دیشوپ . وا  رب  هماج  هدنزو  ياهداب  دوب و  هنهرب 
ندرب تخات  اه و  بسا  مس  اب  دنتفوک و  مهرد  ار  شا  هنیـس  هدنار و  وا  مادـنا  رب  ار  دوخ  ناروتـس  يزرو - هنیک  اب  یتسرپ - هناگدـنچ  هاپس 
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دندرک . درخ  ار  وا  دبلاک  ناشاه 
تشگرب  يو  هداوناخ  يوس  هب  زین  وا  بسا 

تفاکش  یم  شا  هنوگ  اب  ار  نیمز  دیود  یم  راوس  زا  یهت  تشپ  اب  نوچ  و 
دندمآ  رد  هب  هدرپارس  زا  ینادرگرس  هلاناب و  نانز 

دریگب - شتآ  هودنا  يرایسب  زا  هدنامن  چیه  هک  یلد  اب  و  - 
دناشوپ  یم  نیتسآ  اب  ار  دوخ  هرهچ  هک  تسا  نیگهودنا  نز  نآ  یکی 
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يو . ششخب  گشرس ، تسا و  وا  يرسور  شتآ 
هتفر  اجک  دیشخب  یم  يدنمجرا  وا  هب  هک  نآ  دناد  یمن  هدرب ، شدایزا  ار  زیچ  همه  اهدادیور  یتخس  هک  تسانآ  يرگید 

دیامن . یمگنت  وا  رب  نیمز  هنهپ  هتسب و  وا  رب  اه  هار  همه 
تفگ . ناوتن  هک  هدرک  رازن  شنانچ  هودنا  دنک و  یم  نویش  هدزمتام  بنیز 

مناور  هتخودنا ي  سک و  هناگیيا  مردارب و  هک  دراد  یم  رب  اوآ 
ما  هتساوخ  دیما و  هانپ و  روای و  يا  و 

نیسح  يا  يدوب  ششخب  زا  رپ  يراهب  ناراب  نوچمه  ناگدرم  ردپ  يارب  هک  يا 
دندنکفا  رود  یئاج  هب  ار  امامش  زا  يرود  زا  سپ  نانز  هویب  تسرپرس  يا  و 

اه  يدنمجرا  اه و  ینیشن  هدرپ  اه و  یگدیشوپ  نآ  زاسپ  مردارب 
دنرب  یم  امغی  هب  ار  ام  ياه  هماج  ناگیامورف  دنا و  هدمآ  ام  گنج  هب  یناشوگ  زارد 

دنا  هدزمتام  تنارتخد  كاپ  ياهاط  هداز  يا 
دننک  یم  ششخب  دوخ  نایم  ار  نآ  نایهاپس  دور و  یم  جارات  هب  وت  يالاک  راب و 

تفر  داب  رباهوزرآ  دیما و 
دیدرگ  دوبان  زین  نید  یئاسراپ و  شناد و  وت  گرم  اب  و 

دوشگ  هدنخ  هب  بل  هنامداش  ینید  یب 
تفاکشب  ار  اه  هنوگ  ات  تسیرگ  نادنچ  يزارفرسهدید  و 

دش  کشخ  یباداش  يزبس و  رس  زا  سپ  اه  يرترب  راز  نمچ 
تفهن  روگ  رد  هرهچ  هتفه  ود  هام  و 

ام اب  شکمشک  هب  نانمشد  تسد  هدنام  هکیئاهرداچ  ندوبر  يارب 
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تسا  مرگرس 
تسا هدوبن  ام  ياین  ناگدیرفآ  نیرتهب  يرادنپ  هک 
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دندوب ؟ اجنآ  هکنیتسخن  نادرمریش  اب  نم و  ياهوراب  نآ  دش  اجک 
دندرب ؟ یم  تخات  راگزور  ياهدمآ  شیپ  رب  دنتخادرپ  یم  ندیود  نوچ  هک  .

دیتفهن  يور  هک  هتفه  ود  ياه  هام  امش  ربمایپ  هداز  يا 
دمآ  شدرگ  رد  کین  يا  هنوگ  هب  هن  دومن و  خر  دیشروخ  هن  رگید 

درتسگ  نیمز  بیشن  زارف و  رب  ار  دوخ  نماد  اهربا  هن 
تخیر . ورف  رابگر  اهردنت  شرغاب  هارمه  هن  دوشگ و  هدنخ  هب  بل  دیپس  ياه  هفوکش  هن 

دنتخادنا - هار  هب  ار  هدیزگرب  ربمایپ  رابت  وهداوناخ 
دنراد یئاورپ  دنوادخ  رفیک  دیون و  زا  هکنآ  یب  ینادرگرس و  اب  مه  نآ 

دندرون  یم  مهرد  ار  اه  نیمزرس  ناروتس  اب 
دنراذگ . یم  رس  تشپ  دنت  ياه  ماگ  ابار  زارد  رود و  نابایب  اه  غرم  رتش  هک  یباتش  اب  مه  نآ 

دنراد . ار  - دنه هداز  دیزی  دوخ - ياوشیپ  گنهآ 
دنه  ناگداز  رب  داب و  دنه  رب  نیرفن  هک 

شهودنا  هک  یگرزب  یماکخلت  يا 
دنازرل  یم  ار  هنوگ  دفاکش و  یم  ار  لد 

دوش ؟ هتشکهنشت  بل  اب  البرک  رد  نیسح  ایآ 
ددرگ ؟ باریس  وا  نوخ  اب  هدادبآ  دیپس و  ياه  ریشمش  و 

دندرگ ؟ هدزمتام  ینیسح  دنمجرا  ناوناب 
دزودب ؟ اهنآ  رب  مشچ  نتفر  هار  ماگنه  هب  دازآ  هدرب و  ره  و 

نیشناج  کی  زج  تسین  سکچیه  وا  یهاوخنوخ  يارب 
دشاب  هناگی  شفرد  نوچمه  يا  هنومن  دیایب و  وا  زا  سپ  میراد  یم  دیما  هک 
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هک  يرورس  و  هتفای ) هار   ) يدهم و  هتساخ ) ياپ  رب   ) مئاقتسوا
دنیوا  هاپس  نامسآ  ناگتشرف  دتفا  هار  هب  نوچ 

تشارفادهاوخ  رترب  هچ  ره  ار  ام  شیک  نوتس  دوش  راکشآ  نوچ 
تفوک دهاوخ  مهرد  ار  ینید  یب  یتسرپ و  هناگ  دنچ  ندوتس  و 

ددرگ  یم  ابیز  نآ  لاهن  دش و  دهاوخ  گرب  رپ  یئامنهار  تخرد  راسخاش  هاگنآ 
دزیخ . یمن  رب  يراگزاسان  هب  یئاوآ  چیه  دناوخیم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  هک  یسک  ربارب  رد  و 

دنربب . يا  هرهب  وا  هب  نتسیرگن  زا  روجنر ، ناگدید  دیاش 
دنبای . دوبهب  دنوش و  نشور  رامیب  ياهمشچ  و 
دریذپیم  ماجنا  وت  رد  ناشزار  ناربمایپ  همه 

يراد  ياج  همه  نایاپ  رد  وت  دنرمشرب  ار  ناشیا  نانیشناج  هک  هاگنآ  و 
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دنوادخ  همان  داینب  يا  یحو  نادنزرف  يا 
میسریمن  نآ  ماجنارس  هب  میور  شیپ  ناشاه  يرترب  ندرمش  رد  هچ  ره  هک  نانآ  يا 

هدینادرگ  ناور  ار  اهنآ  ملد  غاد  هودنا و  هک  ما  هتسارآ  يربلد  نوچمه  ار  میاه  هدورس 
دنزادرپ  یم  یئارس  همانکوس  هب  دناوخرب  ار  اهنآ  كانهودنا ، ياهتخابلد  نوچ  و 

یک ؟ دنتسرف و  یم  ورف  ار  دوخ  کشرس  اروشاع  ههد  رد 
دنار . یم  شیپ  هب  ار  اه  نآ  اه  گشا  يوگ  دورس  هک  هاگنامه 

دریگ . ياجتشهب  يانخارف  رد  اهنآ  یگدنخرف  هب  ادرف  هک  تساراودیما  بجر 
تسا . هدمآ  گنت  ناگمه  رب  هک  درگنب  ار  مدرم  ندش  هتخیگنارب  ياج  دیایب و  هک  هاگنامه  یک ؟ و 

متخادنا  راک  هب  متشاد  ناوت  رد  هچ  ره  امششیاتس  رد 
یکین رگا  هک  مراد  ینانخس  اه و  هدورس  امش ، نوماریپ  رددیاتـس  یم  ار  امـش  شیاتـس ، دوخ  هک  شزرا ؟ جرا و  هچ  ارم  يرگـشیاتس  یلو 

یئاج هب  نآ 
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دیامن . یم  زیچان  زاب  دسرب  زین  هدننک  زاین  یب 
تساخرب  دناوتن  وپاکت  هک  تسایسک  شالت  دوخ  نیا  و 

دوش  یم  هزات  ون و  یمه  امش  يارب  نم  کشرس  یماکخلت و 
دشوپ  یم  نتشیوخ  رب  هنهک  يا  هماج  اه  جنر  يرای  هب  تسا  مهودنا  نتفای  شمارآ  يارب  یئوراد  هک  ما  یئابیکش  و 

راد  دای  هب  ارم  ادرف  ربمایپ  رسپ 
دباتش  یم  شیوخ  رورس  هانپ  هب  هدنب  ره  ادرف  هک 

نم  دینارگشیاتس و  يارب  يا  هرهب  امش 
دریذپ ماجنا  امش  هرابرد  هدیسر  ياهدیون  هک  تسادرف  مدوتس و  ار  امش 

دنیآ  دورف  امش  ياهارس  رد  ناراودیما  هک  هاگنآ 
دنباییم . ار  شیوخ  ياه  هتساوخ 

اه ! يرترب  ناگداز  يا 
تسین  هتسارآ  درخ  لد و  هیاریپ  هب  هک  ددرگ  یم  یسک  راچد  تشگب  امش  زا  هک  ره 

دینم  هشوت ي  اه - یتخس  ماگنه  ندش و  هتخیگنارب  زور  رد  هکنانآ - يا 
دنیشن ! یم  ورف  امش  تسد  اب  هدنکفا  مناج  هب  يرامیب  درد و  هک  یشتآ  و 

ناتاه  يزارفارس  هدرب  تسا و  امش  زیچان  هدنب  یسرب 
دشاب . امش  هدنب  هک  سب  ار  وا  يدنلبرس  نیا  و 

یک ؟ ات  و  داب ! امش  رب  ادخ  دورد 
 " دنکارپ یم  ار  نآ  شوخ  يوب  دزیر و  یم  ورف  اهرازلگ  اسخر  رب  ارکشرس  ناراب  ربا ، ناگدید  هک  هاگنآ  ات 

دیوگ : یم  هک  وا - رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ - هتخابناج  هداز  رتخد  ام  ياوشیپ  كوس  رد  تسا  وا  زا  مه  و 
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دراد  رفس  گنهآ  هدوب  مرب  رد  نونک  ات  هک  يرای  " 
تسا  هتخاس  روانش  نینوخ  یگشا  رد  ارم  و 
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دنیشن  کشا  هب  مشچ  رگا 
دزاس . یم  ناور  ار  هدنشخب  یئاه  همشچ  دفاکشب  مه  زا  هک  ینیمز  نوچمه 

يدینادرگ  راکشآ  ار  هتفهن  ياه  هودنا 
دنک یم  دنلبار  دوخ  هلان  شکرس  هدشن و  مار  ياپراچ  دومیپ ، ار  نابایب  دنمروز ، رتش  هاگ  ره  هک 

دوش  یم  هزات  مدبمد  نم  سوسفا 
دیامن یم  رتروانهپ  زور  ره  میارسمتام  يانخارف  و 

ما ، یگدادلد  راکناتسب  اب  هارمه  نم  يراوخ  ناهاوگ 
دندروآرد شراگن  هب  هدینادرگ  هراپ  ار  ملد  هک  ار  يرامیب  نآ  ما و  یگتفیش 

تسا  گشا  يایرد  رد  روانش  هتفر و  ورف  و  هدنراب ، ربا  نوچمه  میاه  کلپ 
دشک یم  هنابز  هک  نازوس  یشتآ  زا  هدیتفت  ملد  و 

هدز  كاچ  كاچ  ار  ما  هنوگ  دکچ  یم  ورف  هک  یمرگ  گشرس 
تسا  هدومن  ون  ار  يدوخیب  هشیپ ، دج  هدننک  یخوش  نآ  و 
هتساک ، ار  ما  یباداش  هودنا ، نتفرگ  الاب  هک  مداتفا  يزور  هب 

راکشآ يا  هنومن  تسا و  دنمدرد  نت 
هدیناشوپ  نآ  رب  يرازن  زا  یئاه  هماج 

هتفرگ  ياج  نآ  رد  روانهپ  ياهریشمش  هک  تسا  یگدرمژپنهاریپ  نآ  نهاریپ  و 
مسارهربنم  رب  نم  يدوخ  یب  يوگنخس 
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دزادرپ  یم  راتفگ  هب  یئاسر  یئاویش و  اب  نانآ  یئادج  زا 
لاوش  مجنر  تسا و  مرحم  مهودنا 

تسا  یئارس  همانکوس  یگتخوسلد و  رسارس  نم  نشج 
مروانهب  طیسب و  هشیدنا  رد  نم  هدرتسگ  دیدم و  یئابیکش 

تسا  يوگ  دورس  جزه و 
( ناباتش ناوارف و   ) حراسم رفاو و  زین  مکش  رس  و 

دندوبهدرک  چوک  سپس  هتسیز و  نآ  رد  هک  ناشاهيارس  ناشن  دنتفر و 
دیدرگ  دیدپان 
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دینش  ناوت  یم  اج  نآ  زا  ار  نایارس  همانکوس  دایرف  اهنت  زورما  و 
دز  نآ  هب  انشآ  انیگنر  ات  دومن ، هنهک  ارنآ  نیمزرس  هزات ، ياهدمآ  شیپ  گرم و 

تسیرگن  نآ  هب  هریخ  تشادرب و  ار  دوخ  هاگن  كانمهس ، يدادیور  يارب  و 
تفاب  مه  رد  زین  ار  شا  یگدیسوپ  هماج  نآ ، شخب  یئابیز  يرآ 

درب نایم  زا  تفرگ و  دوخ  ریز  ار  اه  هناشن  همه  دمایب و  كاخ  درگو و 
مدرک  يراز  هب  زاغآ  یگدادلدو  درگ  رد 
زوسلد . یئوگ  زردنا  هن  دوبيرای و  هن  هک 

نایم  ردنازوس  ياه  هآ  شتآ 
متفگ : یم  دیشک و  یم  هنابز  ما  هنیس 

دزابب ؟ گنرین  مدرم  اب  راگزور  هک  تسا  یتفگش  ياج  هچ 
دیامن ؟ یتسردان  دوخ  ندز  مه  رب  مشچ  اب  و  دتفا ، یهارمگ  هب  دنک ، متس 

دش  راکشآ  شا  یهارمگ  دمحم  نادناخ  رب  يرگدادیب  رد 
داتسرف ، ناشهار  رس  رب  ار  هدننک  ساپ  ناگس 

تشاد  او  يراکش  ناغرم  رب  متس  هب  ار  هایس  غاز 
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دینادرگ . هریچ  ناگچب  ریش  رب  ار  گنر  کی  مد  ره  یگنز  و 
تخادرپ  هنارگدادیبياه  يزارد  تسد  هب  هدنزگ  گس 

دادیور نیا  ینارگ  زا  اتفگش  درب و  تخات  نکش  راکش  ریش  يوس  هب  و 
دندرک . نتسج  زیگنا  ساره  يا  هنوگ  هب  گنل  ياهراتفک 

تساخرب يربارب  دربن و  هب  ناریش  يارب  ریش  و 
وا  نیشناج  نادنزرف  ربمایپ و  رابت 

شناد ، ياهدیلک  هتسجرب و  ياه  يراوگرزب  همشچرس  و 
دیآ ، یم  دورف  ناشیا  رب  وا  یحو  هک  دنوادخ  ، شناد ناروجنگ 

دننام یم  افرژ  مک  بآ  هلاچ  کی  هب  نآ  ربارب  رد  مدرم  هک  شناد  ياهایرد  و 
وا ، ناگدنیاتس  ناگدنتسرپ و  و  ادخ ، يوس  هب  ناگتشگزاب 

دناشوپ - یم  ار  اج  همه  بشهدرپ  هک  هاگنامه  یک ؟ و  يو - ناگدنرآ  دای 
دنهد ، یم  كاروخ  ار  ناگنسرگ  هک  زامن  وهزور  نادرم 

تسا  زاب  ناش  یگدنشخب  تسد  دنرامش و  یم  رت  هتسیاب  دوخ  زا  ار  نارگید  زاین 
نشور  هار  يربهر ، هاگ  دنا و  هدنراب  ربا  ششخب  ماگنه 

دنباتش  یم  اه  يرترب  يوس  هب  هک  ینارورس  دربن  زور  رد  و 
يراگتسر  ياه  یتشک  يربهر و  ياه  هار 
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دتسیا  یم  ایهب  کین  راک  زا  رپ  یئوزارت  اب  زیخاتسر  زور  رد  ناشیا  رادتسود  هک 
دنهد  نخس  داد  ناشیا  شیاتس  رد  دیابهکنانچ  دنناوتن  ناگدنیارس 

شا . ینامسآ  همان  رد  تسادخ  نانآ  رگشیاتس  هک  ارچ 
هزیکاپ  یهاگشرورپ  دنراد و  نابات  دادماب  نوچمه  يداژن 

درآ یم  دورف  رس  نآ  ربارب  رد  كامس  راد  هزین  هراتس  هک 
دمحم  ادخ  ناگداتسرف  نیرتهب  نانآ  ياین 

هحفص 138 ] ] 

هتفای  ماجنارس  وا  مان  هب  يروآ  مایپ  همان  هک  تسا  زوریپ  راکتسرد و  يامنهار  نامه 
زین - اورنامرف  هدنیاشگ و  حتاف و  و  تسا - هدنرب  نایاپ  هب  متاخ و  وا 

دشوپیم مشچ  اه  شزغل  زا  هک  یهاوگ  یجنایم و  و 
اناوت  يادخ  هدیزگ  رب  هکلب  تسا  اه  غورف  نیتسخن  وا 

دوش . یم  دنکارپهک  یشوخ  يوب  نامه  و 
لقث  ود  زا  هنومن  نیرترب  یتسار  هبو  تسا  ناهج  ود  رورس 
اه يراکدب  رفیک  زا  مدرم  هدنهد  میب  يوگ و  زردنا  نامه  و 

دش  یم  هدیرفآراگزور  هن  يدوبن  رگا 
دیدرگ . یم  راکشآ  اه  غارچ  اه و  هاگشتسرپ  نایناهج ، يارب  هن  و 

تسا لوتب  همطاف  نانیا  ردام 
هدوشخبب - وا  رب  همه  نابهاگن  دنوادخ  هک  امنهار  هتخیگنارب  هشوگ  رگج  - 

دنام  یم  یتشهی  نانز  مشچهیس  هب  هتساخرب  نایمدآ  نایم  زا  هکنآ  اب 
تسا  وا  یئایبز  هوکش و  رگشرازگ  نامسآ  زا  هدمآ و  دورف  همان  و 

تسا  ربمایپ  نیشناج  یضترم  مه  ناشکاپ  ردپ 
راکشآ لعشم  امنهار و  شفرد  نامه 

وا  نآ  زا  كرتس  شرازگ  میظع )=  ابن   ) هک رورس  نامه  و 
درب . دناوت  نآ  زا  اهدوس  اه  یتسار  رگادوس  هک  تسا  راوتسا  يا  همانرب  يو  یتسود  و 

هداد  وا  هب  يربنامرف  تسدمخریدغ  رد  مدرم  هک  تسا  یتسرپرس 

هحفص 139 ] ] 

دندروآ  دورف  ار  شیوخهتشاد  الاب  ياه  ندرگ  راک - نیا  رس  رب  و -
دنک ، یم  ادج  نایغای  نتزا  رس  راکیپ - زور  رد  هک - تسا  روالد  ریش  نامه  وا 

دزیر . یم  ار  ناشنوخ  دنکش و  یم  مهرد  ار  ناشرکیپ 
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يو  رادتسود  وا و  ریشمش  ادخ و  ریش 
وا . زوسلد  نیشناج  دمحا و  ناربمایپ  نیرت  هدوتس  ردارب  و 

دوب  وا  تساوخ  نارب و  غیت  وزاب و  روز  هب  یتسار 
دنتسشن یناوخ  همانگوس  هب  ناشیک  دب  هک 

امنهار  هزاورد  يا  مالسا و  روای  يا 
هتشارفارب ! ناه  ندرگ  اب  یئاه  تب  هدننکش  يا 

البرک  رد  هک  يدوشگ  یم  نیسح  رب  هدید  شاک  يا 
دنک یم  يرادساپ  شی  اه  هدرپارس  زا  ناشکندرگ  نایم 
دنیامن  یم  دوخ  دنشک و  یم  هیهش  هدنود  ياه  بسا 

دنوریم ورف  ماف  هیس  نوخ  زا  یئایرد  رد  ناباتش  شوک  تخس  نایگنج  اب  هارمه  و 
دندرگ  یم  نایامن  اه  شخرذآ  نوچمه  اه  هزین  اهغیت و 

دنوش . یم  هدیبوکنادرگ  هلک  رب  دننز و  یم  قرب 
دنکفا  یم  نازوت  هنیک  نایم  ار  گرم  ششخب ، يایرد 

دنام  یمن  يرادساپ  چیه  دتفا و  یم  يور  رب  دوخ  ات 
هدیرب ، شندرگ  گر  هک  داب  وا  یخرب  مناج 

هتسشن  وا  رب  كاخ  داتفا و  نینوخ 
هداتفا  يرانک  رد  هنشت  بل  وا  تسا و  زیربل  بآ  زا  دور 

دنیب  یم  متس  تخس  يا  هجنکش  ریز  رد  هک  هداوناخ  زا  رود  هب  نهیم و  زا  رود  اهنت ،
هدیدغاد - هدزمتام و  نمادکاپ - ناوناب 

هحفص 140 ] ] 

دنزادرپ  یم  یئارس  همانکوس  يراز و  هب  نانمشد  نایم 
دنشک  یم  نیمز  رب  نماد  یگدرسفا  اب  البرک  رد 

دنکفا  یم  نانآ  يوسهب  ار  دوخ  گنرین  ریت  هزین و  راگزور ، و 
دنناشوپ  یم  نیتسآ  هشوگ  اب  ارناشاه  یئابیز  غورف 

دنراد رانک  رب  نانمشد  هریخ  هاگن  زا  ار  دوخ  ات 
دنک  یم  يراز  هک  مروخ  یم  غیرد  بنیز  رب 

تسا  ریزارس  وا  هرهچ  رب  گشا  ناراب  و 
نم ! دیما  سک و  اهنت  يا  مردارب  : ) دهد یم  زاوآ 

مراد ؟ ار  یسک  هچ  دیامنب  نم  هب  ار  شا  یئورشرت  راگزور  رگا 
دنک  یتسرپرس  ار  نانز  هویب  دنازوسب و  لد  ناگدرم  ردپ  رب  تسیک 

)؟ دهدب زردنا  ار  نارگدادیب  و 
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دنز  یم  یلیس  دوخ  هنوگ  ود  رب  يراتفرگ  یتخس  زا  هک  مرب  یم  هودنا  همطاف  رب 
تسا نیگهودنا  روجنر و  تخس  و 

تسا  نینوخ  شیاه  گشا  هدش و  مخزشیاه  کلپ 
هتسب  رب  تخر  شلد  زا  یئابیکش  و 

دشکرب  رد  هتشکات و  دهاوخ 
دنک . كاپ  ار  نوخ  همه  نآ  شا  يرسور  زا  يا  هکیراب  اب  و 

دوش  یم  مخ  نوگلگ  يولگ  نآرب 
دنز . یم  دولآ  كاخ  نادند  بل و  نآ  رب  هسوب  نازوس  یلد  اب  و 

دننار  یم  ار  اهنآ  هک  مروخ  یم  سوسفا  ربمایپ  نایگ  درپ  رب 
دنراد  یم  او  یئامیپ  هار  هب  شهوکن  ابو 

تفهن  يور  كاخ  رهپس  رد  هک  دننکیم  يراز  هتفه  ود  هام  نآ  رب  زین  ناشیاو 
دیدرگ  ناهن  روگ  نایم  رد  هک  اه  هشیب  ریش  نآ  رب  و 

هحفص 141 ] ] 

ار  ردارب  رگیدو  دناوخ  یم  ار  ردپ  یکی 
تسین  يزوسلد  رادتسودچیه و  دنراد و  اه  لد  درد 
هدومن  نتشیوخ  یب  ار  درمکاپ  نانچ  زین  گرم  جنر 

دنک  یم  مه  ار  تسوپ  هک  تسا  زارد  یلاگنچ  ار  گرم  اریز  دزادرپ  یمن  یئوگخساپهب  هک 
دراد  شارخلد  يا  هیرگ  زین  کچوک  همطاف 

دنازوس . یمشتآ  هب  دنز و  یم  مخز  ار  هنیس  هک 
دیابرب . ار  شیاهرویز  ات  هتساخرب  وا  اب  شکمشک  هب  يروناج 

دوش رود  يو  زا  دنک و  یگداتسیا  هک  دشوک  یم  هنانمادکاپ  وا  و 
دناشوپ  یم  نیتسآهشوگ  اب  ار  هرهچ 

دنگنجیم . وا  اب  دراد و  یم  زاب  شا  هماج  يامغی  زا  ار  هدش  نیرفن  نآ  و 
دناوخ  یم  یسر  دایرف  هبار  اوشیپ  رورس  نامه  دوخ  ياین 

دوش . یم  هدنک  ياج  زا  شلد  هراب  کی  هتشذگ  ینامداش  نآ  زا  سپ  و 
دندیسر  دوخ  يوزرآ  هب  نانمشد  ام  ياین  يا 

دنا هدوشگ  شنزرس  هب  نابز  نونکا  دنتشاد  یم  ناهنپ  ار  امینمشد  هک  نانآ  و 
تفر  ام  ینابیتشپ  تسرپرس و  ام  ياین  يا 

دنامن ام  زوسلد  رادهگن و  رای و  و 
دیدرب ، نایم  زا  ارام  امش  مدرم 

تسا  ریگ  هناشن  ناور و  گرم  ریت  کنیا  دیدرک و  هابت  دوب  هدش  ام  هرابردهک  ار  یئاه  شرافس 
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ارهز ! همطاف  يا 
دیاس  یم  نیمز  رب  هک  رگنب  ار  نیسح  هرهچ ي  زیخرب و 

تسا ، كاخ  درگ و  زا  شدوپ  رات و  واگرم  هماج 
دنک  یمن  يراز  وا  كوس  رد  مه  یسک  دنا و  هداد  شیوشتسش  ندرگ ، گر  نوخاب 

هحفص 142 ] ] 

دنا  هدرب  امغی  هب  اهریشمش  ار  وا  ناگچب  ریش 
دنا . هتفاتش  نانآ  رادید  هب  يراکش  ناگس  اه و  هچب  راتفک  تارف ، ياه  هنارک  رد  و 

دنا  هداد  ياج  نانس  نانسرب  ار  وا  يالاو  رس 
دنا ). هدرک  بوکدگل  ار  وا  هنیس  رکیپ و  نمشد ، ناروتس  و 

دننک  یم  يراز  شا  یئادج  تشحو  زا  نابایب  نایشحو 
دنزادرپ یم  یناوخهمانکوس  هب  نایرپ  دناشوپ  ار  اج  همه  هک  یکیرات  هدرپ  و 

دیرگ  یم  وا  يارب  نامسآ  دیآیم و  رد  هزرل  هب  نیمز 
دندمآ . تفر و  رد  دادماب  هاگماش و  ره  ردناغرم  و 

دهد  یم  كاچ  نابیرگ  شا  يراتفرگ  یتخسرس  زا  دروخ و  یم  سوسفا  وا  رب  راگزور 
دراب . یم  کشا  شا  یندشن  کشخ  ياه  کلپ  و 

دینک  یسر  دایرف  تفر  دمحم  رابت  رب  هک  متس  نیا  رد  نادرم  ناه 
دزیخرب ؟ شتالت  ششوک و  هب  نانآ  یهاوخنوخ  يارب  هکنآ  تسا  اجک 

هداتفا  البرک  رد  هنهرب  نینوخ - يرکیپ  اب  نیسح -
هدناشوپ  ار  وا  رکیپ  يا  هماج  نوچمه  رازگیر  نآكاخ  و 

هدزمتام  نادرگرس و  وا  هداوناخ 
نایامن  هدرسفا  یئاه  هرهچ  اب 

زوت - هنیک  نانمشد  دنا و - هدمآ  راتفرگ 
دناهدینادرگ  راپسهر  ناگدیرفآ  نیرتدب  يوس  هب  نارتش  نالاپ  زارف  رب  ار  نانآ 

هدیشک  ریجنز  دنب و  رد  ار  نیدباعلا ) نیز  ناگدنتسرپ =(  رویز 

هحفص 143 ] ] 

دزوس . یمن  وا  رب  لد  ار  سک  چیهو 
دشخب ، یگدنز  ار  ناگدرم  دزوبمارآ و  يداب  نوچمه  هک  شوخ  یئوب  رگم  دربدهاوخن  رد  هب  ام  لد  زا  زیچ  چیه  ار  هودنا  نیا 

دشاب  هتشاد  يدهم  یلع و  ربمایپ و  زا  ياهناشن 
دنک  نامرد  ار  راتفرگ  نارامیب  و 
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دنیاجک  هک  دراد  رب  گناب  وا  یچراج 
دسر ارفشخب  يداش  يزور  هاگ  نآ  نیسح ؟ ناگدنشک 

دنریگب . ار  ششفرد  نوماریپ  ناگتشرف  نایرپ و  و 
ور رد  ور  گرم  تسا و  گنهاشیپ  ساره 
دنزیوآ  یم  تخرد  هنت  ود  رب  ار  و ... ... 

دوب  دنهاوخ  یشیاشگ  ويزارفارس  راد ، ندرک  اپرب  نیا  دوشرادومن و  ناش  یتسپ  ات 
يزوت  نیک  هانگ و  و  ... و ... 

دنیاشوک . تخس  ینوبز  يراوخ  رد 
میتسرف  یم  نیرفن  نانآ  رب  دندرک  هک  یناهانگ  يارب 

دزیخ یم  رب  نانآ  روگ  زا  اهشزغل  همه  شتآ  و 
تسین  ریذپ  نایاپ  نم  درد  رپ  یتفگش  ربمایپ  هداز  يا 

هدش . ریگیاج  مرکیپ  همه  رد  هودنا  و 
میرگ  یم  امش  رب  یکشرس  نانچ  اب 

دنامن . یهت  اه  نآ  ياج  دننک ، غیرد  ندیراب  زا  نامسآ  ياهربا  رگا  هک 
دیدرگ . یمن  یئوکین  نیا  هب  وا  قوذ  يدوب  یمن  وت  رگا  ریذپب  رادب و  گرزب  شیوخ  یهرزا  ترهم و  هدنب  زا  ار ) زیچان  ناغمرا  نیا  )

هحفص 144 ] ] 

تسا  یلح  یسرب  زا  یئاه  هدورس 
دیامن  یم  اسر  شوخ و  نآ  هتشر  ياه  هرگ  هک 

تسا . ابیز  رهوگهب ، هتسارآ  دنبولگ  وچمه  و 
هدرک  زارد  تناتسآ  هب  یتسد 

یشوپ  یم  مشچ  وا  شزغل  زا  يا و  هدنشخب  - ربمایپ دنزرف  يا  وت - هک 
دیایب  نوچ  هک  دراد  دیما  بجر 

دراد . وتهب  یمرگتشپ  تسا و  وت  رگشیاتس  هک  ددرگ  هتفریذپ  تهاگشیپ  رد  اه  نآ  يرایتسد  هب 
یهاگهانپ  وت  ددرگ  زاب  هک  گرم  زا  سپ 

ناراب ربا ، هک  هاگنآ  ات  یک ؟ اـت  داـب و  وت  رب  ادـخ  دوردـیناسر  یم  شیاـسآ  ياـنخارف  هب  ار  وا  وت  دوش  گـنتوا  رب  نیمز  هنهپ  هک  هاـگنآ  و 
دنکارپ "  یم  ار  شوخ  يوب  دزو و  یم  اهداب  مرن  دزیر و  یم  دورف  ار  گشرس 

: دیوگ یم  هک  يو - رب  ادخ  ياهدورد  ربمایپ - هدازرتخد  ام  ياوشیپ  كوس  رد  تسا  وا  زا  مه  و 
درآیم  روش  رس  رب  ارم  اه  هناشن  لاهن و  رپ  یئارس  زا  دای  هن  " 

تسا  ( تخرد هنوگ  کی  اب  ینیمزرس  ملس =(  يذ  هشوگ ي  رد  هک  یملس - ربلد - نآ  رب  دورد  هن  و 
یگتخابلد - رس  زا  هک - يا  هدادلد  يارب  هن 

میامن یم  یگتفیش  تسا  ریزارس  ردنت - زا  يدشن  ادج  ياهرابگر  ناس  هب  يو - کشرس 
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متشاد  زاردیگنرد  اجنآ  رد  زور  کی  هک  یئاه  هناریو  رب  هن  - 
متخادرپ - وگتفگ  هب  هریت  نآ  مدرم  نانیشنرداچ و  اب  و 

میوگ  یم  مزیوآ و  یم  ناوراک  يوگ  دورس  ناماد  هب  هن 
( نک یئوج  سرپ و  ناگیاسمه  زا  يدیسر  هوک  فاکش  نآ  هب  رگا  )

هحفص 145 ] ] 

مدروآ  دای  هب  ار  نیسح  مرورس  هکلب 
تسا هداتفا  هنشت  يراتفرگ ) جنر  الب =(  برک  اب  البرک  رد  هک 

دیدرگ  ناور  مکش  رس  دنامن ، ما  یئابیکش 
تخیمآ  رد  يرامیب  ابيرادیب  تفرب و  مناگدید  زا  باوخ 

دش  ریزارس  اه  گشا  دیشکینادرگرس و  هب  لد  راک 
منک  يریگ  ولج  اه  نآ  اب  دوخ  نوخ  نتخیمآ  نتخیر و  زا  متسناوتن  و 

دنتفرگ ، ار  شنوماریپبوشآ  رپ  یئایرد  نوچمه  شیک  دب  نایهاپس  هک  منک  یمن  شومارف  ار  وا 
دنمدرد  ام  شیک  دندوب و  يزوریپ  دیما  هب  رگشل 

دندروخ  یم  خرچ  البرک  رد  وا  درگ  ادرگ  هارمگ  ناراک  راوس 
دوب  هدش  رک  نانآ  ياه  شوگ  دینش و  یم  دنوادخ 

تخات  یم  اهوزرآ  ناراوسهش  يوس  هب  ناباتش  گرم 
تفاتش  یم  ناشیوس  هب  ماگ  یب  یئوناز  ابیتسین  و 

تسناد - یم  دوب  هتشذگ  يدنوادخ  همان  هماخ و  نایم  ار  هچنآ  هک  وا 
دیسرپ دوب  ناور  نآ  کشرس  هک  یمشچ  اب 
تسا ؟ مان  هچ  ار  كاخ  نیا  مدرم  يا 

دندز دنویپ  نخس  هب  ار  نخس  هتفرگ و  یشیپ  خساپ  ردنانآ  و 
ناه  تفگ : دنناوخ ، یم  البرک  ار  اجنیا  : 

نابیرگ هب  تسد  ام  اـب  گرم  هک  دـیرآ  دورف  ار  اـهرابداد  دـهاوخ  يور  دـنلب  ياـه  هتـشپ  تسپ و  ياـه  نیمز  نیا  ناـیم  رد  زین  اـم  گرم 
تساهدش .

دیسرب  دایرف  هب  كانمهس  يدادیور  رد  نادرم  يادنام  دهاوخن  رادیاپ  زیچ  چیه  ادخ  زجو  تسین  ام  هار  هب  مشچ  یگنادواج 
دوب - اوران  نآ  رد  راکیپ  هک  یهامرد  مه  نآ  دروآ - ناغمرا  هب  هناراکمتس  ار  یناهگان  یئاه  گرم  هک 
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دزادگ  یم  یگنشت  زا  اهرگج  هک  تسا  اج  نیا 
ددرگ یمباریس  نوخ  هدش  ناور  اب  اهرکیپ  و 

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک  یم  ناهن  يور  ناشخرد  ياه  هام  هک  تسا  اج  نیا 
دیارگ یم  یکیرات  اب  هتفه  ود  هام  دریگ و  یم  دیشروخ 

دننکفا  یم  دنب  رد  ار  شیوخ  نارورسهناراکمتس  ناگدرب  هک  تساج  نیا 
دنیآ یم  راتفرگ  ناراتسرپ  تسد  رد  نارس  و 

دوش  یم  نوگن  رس  كاخ  يور  رب  اهرکیپ  هک  تسا  اج  نیا 
ددرگ . یم  سکرک  دغج و  كاروخ  و 

دنراپس ، یم  كاخ  هب  نآ  رد  ار  ام  هک  يا  هناخ  تسا  اج  نیا  و 
میتسیا یم  رواد  هناگی  هاگشیپ  رد  نمشد  اب  هدش  هداد  دیون  هک  یماگنه  و 

گرم ! کنیا  نارای ! هک  تشادربگناب  سپس 
دنداهن . شیپ  ماگ  راکش  ریش  ناریش  سپ 

ناشخرد - یناشیپ  اب  دوب - هک  يور  دیپس  درمناوج  ره 
دیسارهن نآ  رارش  زا  تفر و  ورف  گنج  شتآ  ماک  رد 

دندرمش  یم  ادخ  يارب  ار  ناشیاه  يزابناج  هداد و  خساپ  ار  ادخ  هک  نانآ  هچ 
دندز دنوادخ  نیئآ  رد  گنچ  هک  یناگدیزگرب  هچ  و 

دندشنک  هشیر  گرم  هچنپ  اب  دوخ  دندنک  رب  ار  نالی  داینب  هکنانآ 
دنتفاتش  یتسین  سوب  تسد  هب  دوخ  دنتساوخ  یم  ناشیا  زا  ار  اهوزرآ  ندروآرب  هک  یناسک  و 

درک  يراز  وا  رب  ربمایپ  هداز  رتخد  بسا  کین  سپس  و 
تشگرب  اهرداچ  يوس  هب  راوس  زا  یهت  یتشپ  اب  دنلب و  يا  ههیش  اب  و 

دندید  ار  نآ  داهن ، كاپ  ناوناب  نوچ  و 
تفرگ  ندیلام  كاخ  رب  ار  شا  هرهچ  رس و 

دندش  نایامن  هدزمتام  رادغادو و  نانک  يراز  نانآ 

هحفص 147 ] ] 

دوب ریزارس  نآ  کشا  يا  هدید  دنمدرد و  یلد  اب 
هتفخ هتسکش  ياه  ناکیپ  اه و  هزین  زا  يرتسب  رب  دندیدربمایپ  يهداز  رتخد  دندمآ و 
داد - نآ  رب  هسوب  هک  شبل  نآ  زا  داهن و  ادخ  هناخ  گنس  رب  هک  شتسدنآ  زا  - 

درک  یم  ادج  يو  رکیپ  زا  رس  هنیک  هکنآ  زا  رمش 
دیزرل یم  شیوخ  رب  ناشرادرک  ساره  زا  نیمز 

دیناشوپیم  نیتسآ  اب  ار  هرهچ  شدنمدرخ  يوناب  ورهاوخ 
دش یم  مخ  یپ  ایپ  هتشگرس  شیر و  یلد  اب  و 

ردارب ! دناوخ : یم  ار  شنهیم  زا  رود  هدیدمتس و  ردارب 
دوشگ . یمن  وت  رب  هدید  گرم  شاک  يا 
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يا ؟ هدرک  اهر  سک  هچ  یمرگتشپ  هب  ار  ناوناب 
دنازوسب ؟ لد  تنایگ  درپ  رب  هک  تسیک  يا ؟ هدرپس  هک  هب  ار  ام 

هداد  فک  زا  ار  دوخ  یلد ) مارآ  هنیکس =(  هک  تسا  هنیکس  نیا 
دیرگ یم  وت  رب  نینوخ  هدید  اب  هک  تسا  همطاف  نیا  و 

دنز  هسوب  وا  رب  ناور  کشا  اب  هک  دهاوخ 
دزادرپ - یمن  وا  هب  گرم  جنر  زا  ربمایپ  هدازرتخد  و  - 

دشک  نوریب  هتسکش  وا  رکیپ  رد  هک  ار  يریت  كوان  دهاوخ  دریگ و  یم  ار  نوخ  يولج 
دناوت . یمن  و 

دسوب  یم  دنابسچ ، یم  نتشیوخ  هب  ار  وا  ، یگدیروش زا 
دزاسیم  نیگنر  ار  شا  هنیس  يو  نینوخ  يولگ  و 

شا یلد  هتخوس  يراتفرگ و  یکانمهس 
دیوگب : هک  شدراد  یم  نآ  رب  یندشن - يرپس  ریذپان و  یئادج  هودنا  نآ  اب  - 

میتفرگ  یم  وترپ  نآ  زا  هک  يدوب  یغورف  وت  مک  ردارب 
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تفهن ؟ يور  یکیرات  رد  ام  شیک  یئامنهار و  غورف  هک  دش  هچ 
يدوب  نانز  هویب  يارب  یهاگهانپ  وت  مک  ردارب 

يراوگرزب  یگدنشخب و  يایرد  ناگدرم و  ردپ  هاگهانپ  يا 
وت  زا  سپ  هک  ینیب  یم  ایآ  نم  تسرپرس  يا 

دنا ؟ يرامیب  يرازن و  درد و  راتفرگ  ناگدرم  ردپ 
نیسح ! يا  مردام  دنزرف  يا  نم  سک  هناگی  يا 

دندیسر ناشاهوزرآ  اه و  هتساوخ  هب  نانمشد 
دش  کنخ  دیشوج  یم  هنیک  زا  هک  ناشاه  لد 

دندرک راکشآ  دنتشاد  یم  ناهنپ  نورد  رد  ار  هچنآ  و 
دیزگ  یئادج  ام  زا  هک  ردارب  تسا ؟ اجک  ام  زوسلد 

هداتفا . یگدندکی  هب  ام  هدرک  ناشیرپ  رد  راگزور  دنیامن و  یم  يرگدادیب  ناهارمه 
تشاد  ناهن  يور  درمریش  تشذگ و  رد  ام  تسرپرس 

دنزات یم  ناگچب  ریش  رس  رب  یگنسرگ  اب  دناهداتفا و  شیپ  گنل  ياهراتفک  و 
دهاوخ -: یم  هانپ  ادخ  هتخیگنا  رب  زا  دراد و  یم  رب  دایرف  - 

يدرک ؟ تناکیدزن  هراب  رد  هک  اه  شرافس  نآ  تفر  اجک  ام  ياین  يا  )
یئاشگب  هدید  هناکانهودنا  هک  دوش  هچ  ام  ياین  يا 

يراد  وربآ  يدنمجرانآ و  زا  سپ  هک  يرگنب  ار  تکانبات  نادناخ  و 
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دنیوگ  یم  روز  نانآ  هب  دنا ، هدش  ردبرد  شیوخ  نهیم  زا 
دولآ . نوخ  نادرگرس و  راتفگ و  رادغاد و  همه  و 

يالاب  هب  راو  هدرب  هوکش ، همه  نآ  زا  سپ 
دنا یمور  نایدنبای  ناراتسرپ  یئوگ  هک  دنا  هدرک  ناشراوس  نارتشا 

نیمز  نامدرم  رورس  دنوادخ و  نادناخ  هدنامزاب  نیا 

هحفص 149 ] ] 

تسا . ناتسرپ  ادخ  همه  رویز  و 
وا  ثراو  هدنام و  نیسح  زا  هک  تسا  يدنزرف 

رد  ار  وا  ربارب  رد  نداتفا  كاخ  هب  ادخ و  شتسرپ  هک  تسا  يرورس  و 
هتخانش  شیوخ  راک  اه  یکیرات 

نادنخ  نایرگ و  ینانمشد  نایم  هدیشک و  دنب  هب  ار  يو 
دنا . هتشاد  شلیسگ  ماش  يوس  هب  هنارگدادیب 

درگنب  ار  شا  هداز  رتخد  ياه  نادند  ات  تسا  اجک  ربمایپ 
دنز ؟ یم  بوچ  نآ  رب  ناگدیرفآ - نیرتهی  اب  يزوت  نیک  رس  زا  دیزی - هک 

دبوک  یم  بوچ  اب  ار  یئاه  نادند  نامه  دیلپ  نیا  ایآ 
دوبهدیسوب ؟ رهم  رس  زا  نانآ - زج  نایزات و  زا  سک - نیرتهب  هک 

دنز ؟ یم  یناملسم  فال  هنادرخ  یب  سپس  و 
تسا ! رت  شیک  دب  مه  مرا  داع و  زا  وا 

دیایب  كاپ  همطاف  هک  هاگنآ  زا  وا  رب  ياو 
دنتسیایم  رامش  زور  رد  ندش  هتخیگنارب  زا  سپ  مدرم  ياه  هدوت  هک  اجنآ  و 

دنک . دنلب  یهاوخداد  هب  اوآ 
دنا  هدمآ  درگ  هک  یناسک  همه  دیایب و 

دوش . گنرهایس  كاخ  درگ و  زانیمز  هرهچ  دننکفا و  ریز  هب  رس  یگدنمرشزا 
درادرب  يراذگ  هلگ  هب  دایرف  دتسیاب ، ناهن  ناهج  تخت  هاگیاپ  زا  تسارتمس  رد  وا 

دهاوخب . شیوخ  داد  دیوج  یم  زاب  ار  ناگدیدمتس  نوخ  هک  یئاناوت  يادخ  زا  و 
شزرمآزا رود  ناشرادرک  هک  دندومن ، یتسردان  دندیزگ و  رام  نوچمه  هک  دوش  یمراکشآ  یمدرم  يور  شیپ  رد  دنوادخ  نامرفاج  نآ 

داب !
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تسا . دولا  نوخ  نآ  ياپ  ات  رس  زا  هک  ار  نسسح  نهاریپ 
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هتفرگ  تسد  ود  هب 
هنازرف ! يادخ  همان ي  دای  یحو و  ناگداز  يا 

تسا  اهدردزا  ما  يدوبهب  هیام  نم و  دیما  ناشرهم  هک  نانآ  يا  و 
دوش  یمن  يرپس  نآ  جنر  تسا و  هنادواج  امش  رب  نم  هودنا 

ددرگ  زاب  ما  هدیسوپ  ياه  ناوختسا  هب  ناج  سپس  مریمب و  ات  یک ؟ ات 
دنک  رپ  اه  یئوکین  زا  ار  یتیگ  رسارس  دسر و  ارف  دوب  دهاوخ  تسار  هار  رب  دنا و  هداد  ار  شدیون  هک  امش  تلود  رگم 

درادن  يرادساپ  روای و  هنوگچیه  ام  شیک 
دزاس  یم  نک  هشیر  ار  يرگدادیب  هک  درمناوج  ياوشیپ  نآ  زج 

هتسجرب  يداهن  كاپ  هداز  ام و  هتسجرب  هزیکاپ و  رورس  يوکین ، نیشناج  و  هتفای ) هار  يدهم =(  و  هدنزیخ ) ياپ  رب  مئاق =(  نامه 
دنام ، یم  بوشآ  رپ  ياهایرد  جوم  هب  یگدنشخب  رد  تسا ، هتفه  ود  هام  بش ، ياهیکیرات  لد  رد 

تسادخ  هناخ  نورد  نوریب و  رادساپ  دوخ  وا  دنوش و  یم  يرای  وس  همه  زا  شنایهاپس 
كاپ - ياوشیپ  يرکسع - دنزرف  يا 

يوبشوخ هزیکاپ  یلع  هدیزگرب ) يامنهر  یقن =(  يداه  ناوج  يا  و 
ادخ ) هتساوخ  هب  دنسرخ  اضر =(  هداون  يا  و  هدنشخب ) داوج =(  هداز  يا 

اه !- يراوگرزب  همشچرس  مشخ ) هدنروخ  ورف  مظاک =(  هریبن  يا  و 
هک  يرورس  نامه  قداص - نیشناج  و 

تخاس ! نشور  ار  اه  یکیرات  هایس  لد  شیاهشناد  نتخاس  ادیوه  اب 
نیدباعلا ) نیز  ناگدنتسرپ =(  رویز  نیشناج  رقاب ، ام  رورس  نیشناج  و 
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دوبهزیکاپ  شیاه  هدرپارس  یلع و  شمان  هک 
البرک  رد  هتخابناج  ام  رورس  نیسح - هداز  نامه 

نامدرم ! همه  يالاب  رب  هدنیارب  ياه  يزارفرس  نیا  کنخ  هک 
كاپ و  همطاف  رسپ  نیسح - دنزرف  و 

اه - تب  هدننکش  ربمایپ و  نیشناج  یلع - روپ 
ادخ  كاپ  ریش  هداون  يا  ربمایپ و  هریبن  يا 

ادخ ! هناخ  نورب  نورد و  دنزرف  يا  لوتب و  هداز  يا 
ینآ  هرهچ  هیام و  وت  ، یئوت يزارفرس 

یتسه  اه  یگنازرف  طختسد  روتسد و  هطقن  وت 
دسر  یم  ماجنا  هب  نآ  اب  یتیگ  تسا  زبسرس  باداش و  تناشخرد  دیپس و  راگزور 

تسا  نآ  رد  نانآ  شیک  اه و  هدوت  یتخبشوخ  ماجرف  و 
ملظ  هن  دوب  دهاوخ  راک  رد  تملظ  هن  مینیب  ارت  هک  هاگنآ 
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دیامن . یم  يور  ناشیک  هب  یتخس  دسر و  یم  ارف  نید  شوخ  زور 
هدش  دیدپان  يربه  نید و  ياه  هار  هک  امنب  يور 

هدیدرگ  دوبان  یتسرد  هداتفا و  يدب  يراوشد و  هب  و 
تسا  نميوربآ  ناشیا  هب  يزور  رهم  هک  یناسک  ياو  اهاط  نادناخ  يا 

مرامش  یم  اه  یکین  نیرت  گرزب  زا  زیچ - همه  نایم  ار - نآ  و 
ما  هدروآ  امش  ناتسآ  هب  اريا  هدیشک  هتشر  رد  هدنخرف و  ياه  شیاتس  نونکا 

ما  هداهن  داینب  اه  هژاورهوگ  زا  هک 
تسا  دودنا  گشم  شا  یگدرتسگ  اب 

دنام  یم  رازلگ  هنیمزهب  دنکارپ و  یم  ار  شوخ  يوب  امش  زا  شیاتس  اب  دوش  هدناوخ  نوچ  و 
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هتشاد  لیسگ  هتسارایب و  ار  نآ  ، هودنا تسد  هک  تسا  رادغاد  یلو  هزیشود  يربلد 
درادن - یمان  کشا  زج  هک  یئاه  ناکلپ  رس  زا  مه  نآ  - 

دور  تشهب  يانخارف  هب  ادرف  نآ ، يرایتسد  هب  هک  تسا  راودیما  بجر 
دبای تسد  ریذپان  نایاپ  یئاه  جنگ  هب  اه  جنر  نیا  زا  سپ  و 

تسین  دیما  یسک  هب  امش  زج  ارم  نیتسار  ناورس  يا 
ما . يراگتسر  زیوآ  تسد  امش  زا  يرگشیاتس  تسا و  نم  هشوت  امش  رهم 

ملقلا . نون و  یتاله و  هروس  رد  اجک ؟ تسا و  امش  رگشیاتس  ، رگشیاشخب يادخ  شزرا ؟ جرا و  هچ  ارمياه  شیاتس 
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دننام  هرهبیب  امش  ياه  يدرمناوج  زا  ناراودیما  هک  تسا  رود 
دندرگ  زاب  ناتسآ  زا  هنادنمجرا  ان  ناهاوخ ، هانپ  و 

دسارهب ؟ شیاه  شزغل  زا  یسرب  ایآ 
درامش ؟ یم  دوخ  ناشیوخ  ناکیدزن و  زا  رترب  ار  امش  یتسودهکنیا  اب 

داب  هتسویپ  امش  يوس  هب  اهدورد  زا  یناغمرا 
مبای  یم  یئاهر  اه  يراتفرگ  زا  امش  تسد  زا  امش و  يرای  هب  هک 

دبنج  یم  رادناج  کی  ات  یک ؟ اتو  داب  امش  رب  ادخ  دورد 
تسا " ندیزو  رد  دادماب  ياه  داب  مرن  و 

: دیوگ هک  تسا  وازا  مه  و 
تخانش  اور  ار  منوخ  نتخیر  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  " 

دینادرگ  نارادتسود  هژیو  ار  يراتفرگ  و 
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مشونب  گرم  اب  هداب  وا  هار  رد  رگا  هک 
تفگ  دهاوخن  هن "  شنادرگ "  هلایپ  هب  زگره  نم  لد 

هحفص 154 ] ] 

تسا . یگدنز  نم  يارب  كرم  اجنآ 
دیامن یم  اراوگ  مدرم ، نایم  یئاوسر  شا  یتسود  هار  رد  و 

دنک  شومارف  ار  وا  دنهاوخ  لد  زا  دربب ؟ دای  زا  ار  وا  تسیک 
دنسر  یمن  ناشوزرآ  هب  زین  ندز  مه  هب  مشچ  کی  يارب  زگره و  هک 

هداهن : شناگدیرفآ  نایم  دنوادخ  هک  تسا  ینیئآ  نیا 
دشاب "  راتفرگ  دیاب  رادتسود 

: دیوگ هک  تسا  وا  زا  مه  و 
يدینادرگ  راکشآ  ار  هتفهن  يزار  ظفاح  يا  " 

يدومن  ادیوه  ار  هدیجیپ  مهرد  هدیشوپ و  یغورف  و 
یتفای . تسد  دنلب  یهاگیاپ  هب  نارورس - ادخ و  دزن  رد  نآ - يرایتسد  هب 

شاب  ینامسآ  یغرم  نک ، یگدنز  اهنت  رادشوخ و  لددنرب  یم  گشر  وت  هب  نارگید  دندنسرخ و  وت  زا  يدمآ ، تخبکین  هتفریذپ و 
دوش  یمن  کیدزن  سک  جیه  هب  دنک و  یم  وخ  یئاهنت  اب  هداتفارود ، هب  نایشآ  زا  هک 

يورب  مدرم  دای  زا  هک  نک  نانچ  یئاهنت  ینیشن و  هشوگ  اب 

هحفص 155 ] ] 

دننار  یم  اروت  هک  يا  هداتفا  يزور  هب  رگا 
دننادرگ یم  هنیک  ریت  هناشن ي  و 

دشاب هرصب  نایگنز  زا  شردپ  رگم  دنک  یمن  ینمشد  وت  اب  سکچیه 
دوهج ربگ و  يدارم و  نامعمدرم و  زا  و 

دراد یم  نمشد  ارهفوک  هب  ناگتسباو  مه  شیوخ  تشرس  اب  هکتسا  نیا  و 
" دشاب هلح  سرب و  زا  ناشداینب  هاگداز و  هک  ار  نانآ  مه  و 

دیوگ : هک  تسا  وا  زا  مه  یگدادلد  رگشیامن  ياه  هدورس  نیا 
هدش  مدرم  دز  نابز  یلیل - رادلد - هب  نم  یگتخابلد 

مزیر  یم  گشا  یگتفیش  زا  ما و  هدیدرگ  وا  هتفیرف  يدنمزآ  اب  هکنیا  و 
دنمان  یم  رورس  ارم  وا  هریت ي  نایم 

میآ  یم  رامش  هب  وا  دنب  ناشیا  نایم  رد  هکنانچمه 
دنراگنا  یم  دنسپان  ار  وا  یتسود  رادید  هک  ار  مدرم 
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هناهاوخدوخ  مه  یکی  دزاس و  نادرگ  ور  يو  زا  ارم  ات  تسا  نآ  رب  یکی 
دنک  یم  جک  ار  شناهد  درگن و  ارم  مشچ  ریز  زا 

دیامن  یم  یشرت  نم  رب  ار  شا  هدنگ  ینیب  هرهچ  مه  رگید  یکی 
ما . هتشک  ار  شدنزرف  يرادنپ  هک 

دنا ؟ هداتفا  یئوگ  ناشیرپ  هب  ما و  هدیزگ  يرود  نانآ  زا  هک  هانگ  هچ  ارم 
متسه ؟ هناگی  وا  هب  يزرو  رهم  رد  هک  نیا  زج 

دندروآ  یم  يور  مراد  نآ  يوسهب  يور  هک  یهاگیاج  نامه  هب  دنتسنادیم و  مناد  یم  نم  هچنآ  رگا 
دنتفریذپ  یم  يرگیاتس  يارب  ار  زرم  نیا  هتبلا 

هحفص 156 ] ] 

دننک  یم  شهوکن  ارم  و  تسا - هانگ  اهرادنپزا  یخرب  و  دنا - هتشادنپ 
هتشذگ . هتسیاش  هزادنا  زرم و  زا  میاه  يرگشیاتس  هک 

. تسا هداهن  نوریب  زرم  هزادنا و  زا  ياپ  اه  نآ  یئابیز  یلو  هتـشذگن  دوخ  زرم  زا  ما  هداد  رادلد  شنم  زا  هک  یئاه  شرازگ  دنگوسادخ  هب 
" 

یم هکنانچ  دـسر و  یم  تیب  هب 540  مهیورب  هک  متفای  تسد  نآ  رب  هک  یـسرب  ظفاح  ام  ياوشیپ  داتـسا و  ياه  هدورـس  زا  یـشخب  دوب  نیا 
شدوخ : هتفگ  هب  هکلب  تسین  نآ  رد  یناشن  دنا  هتسب  وا  هب  هک  یئاه  یئوگ  فازگ - اه و  يوردنت  زا  ینیب 

هتشذگ  هتسیاش  هزادنا ي  زرم و  زا  میاه  يرگشیاتس  هک  دننک  یم  شهوکن  ارم  و  تسا - هانگ  اهرادنپ  زا  یخربو  دنا  هتشادنپ  " 
. تسا هداهن  نوریب  زرم  هزادنا و  زا  ياپ  اه  نآ  یئابیز  یلو  هتشذگن  دوخ  زرم  زا  ما  هداد  رادلد  شنم  زا  هک  یئاه  شرازگ  دنگوس  ادخ  هب 

" 
 "، ناروشناد ياهرازلگ  ءاملعلا =  ضایر  . " ، " نادنموزرآ يوزرآ  لمالا =  لما  : " تسج ناوت  یم  اه  هتـشاگن  نیا  رد  ار  وا  همان  یگدـنز 
 " ، " یتشهب ياه  ناتـسلگ  تاـنجلا =  تاـضور   " تشهب " ، ياـهرازلگ  هنجلا =  ضاـیر  زا "  مراـهچ ) رازلگ  هضور و  هعبارلا =(  هضورلا 
هعیلطلا " و"  هعیشلا " و "  نایعا  اه " و "  بقل  واه  هینک  باقلالا =  ینکلا و  هنابش " ، یبا  نب  دیس  زا  نادنموزرآ "  هلابند  لمالا =  میمتت 

 " تایلبابلا .
نایم هک " : هدروآ  نینچ  ار  شیاه  هتشاگن  زا  یکی  شراگن  لاس  هکنیا  رگم  میتسنادن  ار  ظفاح - هدنیارـس - نیا  نتـشذگ  رد  نداز و  لاس 

دوش . یم  لاس 773  دوخ  هک  درذگیم "  لاس  هتشاگن 518  نیا  يروآ  درگ  نایمو  وا - رب  دورد  يدهم - نداز 
اه نآ  زا  یکیهک  میدید  زین  شیاه  شراگن  زا  دای  ماگنه  رد  مینادیم ، لاس 255  رد  ار  وارب - ادخ  ياهدورد  ام - زوریپ  ياوشیپ  ندازاریز 

تسا . اناد  ادخ  دشاب  هتشذگ  رد  اه  یکیدزن  نامه  دیاش  هتشاگن و  رد 813  ار 

هحفص 157 ] ] 

یسرب ياه  هدورس  زا  يا  هراپ  لصا 
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موس تشاددای 
اه نآ  زا  يا  هراپ  لصا  زین  اج  نیا  دیدید ، هدروآ  هدنراگن  هک  ار  یسرب  ياه  هدورس  زا  تیب  ( 540) نادرگرب مهیور  رب  هتشذگ : شخب  رد 

تسین : یئوگزاب  هبيزاین  ما و  هتخاس  نشور  رد ص 59  مه  ارراک  دنچ  نوچ و  منک و  یم  دای  ار 

حولی ؟ حیرضلا  رون  ما  سمشلا  وه 
؟ حوفی یصولا  بیط  کسملا ؟ وه 

قرشملا  قفالا  کب  ءاضا 
قطنملا کقطنمل  ناد  و 

نامالا  تنا  نیمالا و  تنا  و 
قتفی ام  قترت  تناو 

قتاع  یف  کل  بجر  یتا 
؟ قتعت لهف  بونذلا  لیقث 

هانعم  تنا  رون و  لقعلا 
هادبم تنا  رسنوکلا و  و 

ینعد  مئاللا  اهیا 
یلاح فصو  نم  عمتسا  و 

يرطاخ  حورا  ینسحلا  کئامساب 
اهمیسن لالجلا  سدق  نم  بهاذا 

دئارف  لالجلا  یف  یلع  یلاعت 
دئارف هنم  هیتفک  یف  دوعی و 

اهلزع  ردصی  هنم  لضف  دراو  و 
دراوالا واهللا  هنم  اهب  قیضت 

الصاو  كروب  الوصوم و  كرابت 
دئاع سفن و  لک  یف  هلص  هل 
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بیرغلا  بجر  ای  تیدبا 
بجرملا بجر  ای  لیقف :

هنم  رونلاب  ام  تبتک  و 
بتکی روحلا  دودخ  یلع 

رضنلا  يارلا و  لها  کتافص  تیعا 
رطخلا زجعلا و  ضایح  مهتدروا  و 

ربتعمل  هانعم  قد  يذلا  تنا 
رشبلا هنتف  ای  لب  هللا  هیآ  ای 

ردقلا  یهتنم  ایلب  هللا  هجح  و 

هحفص 158 ] ] 

رس  ای  رارسالا  عبنم  ای 
کلامملا یف  نمیهملا 

یجدلا  یف  حبص  حال  ام 
کلامج نع  رفسا  الا و 

لامجلاب  یلجت  نم  ای 
کلاح لک  هدرب  قشف 

مهینب  یفطصملا و  لال  یئال  و 
مهیوذ يرولا و  یکزا  مهترتع  و 

مهیبا  مهدج و  نم  همس  مهب 
مهیف هوبنلا  راونا  موقلا  مه 
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عملت  همامالا  راثآ  حولت و 

مهیضتری  نمزاف  دق  دمحا  ونب 
مهیضتری اجنلل  قح  همئا 

مهیضتقی  هیده  یف  نمل  یبوط  و 
... مهیف هوبنلا  راونا  موقلامه 

متنا  یثیدح  یلفن و  یضرف و 
مکنع مکنمیلک و  لک  و 

یلما  متنا  هط  لآ  ای 
یلکتم ثعبلا  یف  مکیلع  و 

رکفلا  هلانت  مکرس ال 
رطخ هل  يرولا  یف  مکرما  و 

یظللا  نم  وجنت  ثعبلا  موی  تمر  اذا 
ننسلا ضرفلا و  نیدلا و  کنم  لبقی  و 

دجن  تدب  نا  يرسلايداح  انب  انیمی 
دجن اهب  لیلعلا  یناعللف  انیمی 

هریج  نوریج  دهع  نم  یل  عبرلابف 
اودعتسا اذا  نامزلا  راج  نا  نوریجی 

لضخم  یشیع  رضخم و  یعبر  و 
دوسم يدوف  ضیبم و  یهجو  و 

اهفورص  ترام  تراج و  ناورغ  و ال 
ودشت تدغا  تدتعا و  ترغا و  تراغو و 
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صئانق  سوفنلا  درو و  مدلا  اهل 
دنج اهل  سوفنلا  مدقلا و  اهل 

ینملا  هیاغ  اهلین  ایانملا  نوری 
دهش مهدنع  يدرلا  رم  اودهشتسااذا 

الکاث  نزحلا  اهفز  اسورع  مکیلا 
دشی و اهب  نیزحلا  بصلا  اذاحونت 

حزان  میقم  هددبی  عمد 
حزان میقم  هددبی  مد  و 

اهبصنب  مومهلا  ینضفخت  تحبصا 
حئال لاثم  لتعم  مسجلا  و 

يرکفت  طیسب  یف  يربص  دیدم  و 
حراسم رفاو و  یعمد  جزه و 

ملعلا  نابلا و  تاذ  رکذ  ینجاه  ام 
ملس يذب  یملس  یلع  مالسلا  و ال 

هل : تلق  يداحلاب و  تکسمت  و ال 
 " ملعلا هریج  نع  لسف  اعلس  تئج  نا  "

هحفص 159 ] ] 

اللح  یمدل  يذلا  اما و 
البلاب الولا  لیها  صخ  و 

مامحلا  سوک  هیف  قسانئل 
ال"  هیقاسل " : یبلق  لاق  امل 
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ظفاحای  ترهظا  دقل 
ایفخم ناک  ارس 

یننا  یلیل و  بح  ینععاش  دقل 
ادجو اهب  تمه  اقشع و  اهب  تفلک 

اوعنش  مثا و  نظلا  ضعب  اونظ و  و 
ادعلا دحلازواج و  یحادتما  ناب 

هدح  زاج  اهلیفصو  ام  هللا  وف 
دحلا تزاج  دق  نسحلا  یف  اهنکل  و 

هحفص 160 ] ] 

اه یناوخ  رترب  رد  ییوگفازگ 

هراشا

ناور دنت  ناگدننک )=  ولغ   ) زا ار  نانآ  هدیدرگ و  اه  شهوکن  راه  يریگ  هدرخ  راچد  یـسرب - نوچمه  نایارـس - هیریدغ  زا  یخرب  نوچ 
ناشیارب هیوس  همه  يزات  تخاتازـسان و  ياه  یئارـس  مانـشد  اه و  ینز  غورد  اب  دنا و  هدمآ  ناگدـنراگن  زا  یخرب  دـنا و  هدروآ  رامـش  هب 

گناب ایه  هب  ودناشوپن  نانآ  درخ  رب  هدرپ  ناراکهبت ، ياهدایرف  ات  میهدب  یئاه  یهاگآ  هنیمز  نیا  رد  ار  نارگـشهوژپ  میتساوخ  دـناهدروآ ،
میئوگ : یم  سپ  دنهدن  ارف  شوگ  درآ  یم  دیدپ  هنازوت  نیک  ياه  يدنب  هتسد  اه و  یئوگ  هوای  هک  یئاه 

نآ یئوگ ) فازگ  ولغ =(  دـنا  هتفگ  اراکـشآ  هب  نانآ - زج  بغار و  یمویف و  يرهوج و  نوچمه  یـسانش - هژاو  ناـیاوشیپ  هچنآ  داـینب  رب 
و یندـش ) فازگ  دوشیم ، فازگ  خرن ، دـش  فازگ  درک و  ولغ  ءالغ =  ولغی  رعـسلا  الغ   ) میئوگ هکنانچ  دورب ، رتارف  زرم ، زا  ياپ  هک  تسا 

فازگ درک و  ولغ  نز  ناوختـسا  تشوگ و  اهمظع - اهمحل و  هیراجلاب  الغ   ) و یندش ) نارگ  ، درم دیدرگ  نارگ  درک و  اولغ =  لجرلاالغ  )
هتفگ : یموزخم  دلاخ  رسپ  ثراح  تشذگرد  شیوخ  نانگمه  زا  دیسر و  یناوج  راگزور  هب  ناباتش  دش = 

دزریلم  نتفر  هار  ماگنه  رد  شلیامح  تسا  نایم  گنت  سب  زا  هک  کیراب  رمک  يراگن  " 
 " هتخاس نارگ  ار  وا  ناوختسا  سر ، دوز  یناوج  و 

هحفص 161 ] ] 
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( دـینکن ادوس  ینارگ  اب  دـینکنولغ =(  ناـنز  هراـبرد  هتفگ " : شنادـناخ - وا و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  هک  تسا  نیمه  و 
يور دنت  ولغ و  ( دیئامنن فازگ  ارنآ  خرن   ) دینکن ولغنانز  نیباک  رد  تفگ  رمع  هتشاد " و  امشینازرا  دنوادخ  هک  دنتسه  يروخشبآ  نانآ 

زین رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  هک  دـبایب  يدروخرب  نید  اب  رگا  هژیو  هب  تساوران  - هاوخان هاوخ  دـشاب - هک  هراب  ره  ردو  هنوگ  ره  هب  اـجک و  ره 
ولغ و دوخ  شیکهرابرد  هدش  هداد  امش  هب  ینامسآ  همان  هک  یناسک  يا  هتخادرپ : نخـس  هب  نآ  نوماریپ  رد  شا  هنازرف  هماندای  زا  اج  ودرد 

تسا : هتسد  ود  اب  اج  نیا  رد  نخس  يور  نارگنشور  هتفگ  داینب  رب  هک  دینکن . يوردنت 
دنتسب تشز  یغورد  میرم  هب  هک  اجنآ  ات  دندرک  ولغ  یسیع  اب  ینمشد  رد  هک  نادوهج  - 1
دنتخانش  شیوخ  راگدرورپ  ار  وا  ات  دنتفر  ولغ  هار  هب  وا  یتسود  رد  هک  نایاسرت  - 2

زین هدنیارـس  نآ  تسج  دیابود  نیا  هنایم  رد  هللا - دبع  رـسپ  فرطم  هتفگ  هب  ار - يراکوکین  تسا و  اوران  ود  ره  يور  دنک  يوردـنت و  هک 
: هتفگ

ریگم  زیربل  ار  دوخ  نآ  زا  یلو  هدب  رپ  ار  نارگید  هنامیپ  " 
هتفرگن . زیربل  اردوخ  هنامیپ  درمناوج  چیه  هک  هد  يردارب  تسد  يامنب و  تشذگ 

شاب  ور  هنایم  و  ورم - دنت  نکم - ولغ  يزیچو  راک  چیه  هرابرد 
 " تسا . هدیدنسپان  يزغلب  رگید  يوسود  زا  کیره  هب  اهراک  رد  يور  هنایم  زا  هک 

: هتفگ مه  يرگید 
تسانآ . رد  يراگتسر  هک  اهراک  رد  يور  هنایم  هب  داب  وت  رب  " 
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تسا " . شومچ  هک  نآ  رب  هن  وش و  راوس  مرن  رایسب  ياپراچ  رب  هن 
هار هنایم  داب  امش  رب  ، ور دنت  ور و  دنک  هورگ : ود  نایم  تسا  یهار  رد  ندز  ماگ  دنوادخ ، شیک  تفگ " : ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورس 

دنیشن "  سپ  نآ  يوس  هب  ور  دنت  دناسرب و  نآ  هب  ار  دوخور  دنک  دیاب  هک 
يوردنت هک  دیآ  یم  شیپ  هاگ  هتبلا  اریز  میـسانشب ، دهن  رتارف  نآ  زا  ياپ  یـسک  دهد  یمن  هار  ام  شیک  هک  ار  يزرم  دـیاب  تسخن  اج  نیا 

غیرد يو  زا  ار  یکی  هتـسیاب  قوقح  دننادرگدنمزآ و  اه  ینادان  رد  ندنام  هب  ار  یـسک  دنهاوخ  یم  ای  دنهن  یم  نایم  هب  ياپ  تساران ، ياه 
تخـس دننزب و  نآ  رب  يور  دـنت  ولغ و  بسچ  رب  گنرد  یب  دندیدنـسپن  ار  سک  ره  نخـس  هک  دـناهدش  هتخومآ  زین  یهورگ  یلو  دـنراد 

رب تساران  هب  هک  یئاه  يوردـنت  رتشیب  دـنزاتب ، دـنتفاین  راگزاس  شوخ و  شیوخ  ماـک  رد  هچ  ره  رب  هک  ناـشدراد  یم  نآ  رب  هناروکروک 
ای هدرک  وگزاب  ار  ناشیا - رب  دورد  ربمایپ - نادـناخ  زا  ینایاوشیپ  ياه  يرترب  ارچ  هک  تسا  تسد  تسد  نیمه  زا  دـنا  هتـسب  یمامانایعیش 

وگزاب هب  ناشاه  هدمآ  درگ  اه و  هتـشاگن  رد  تسا و  اه  نامه  زا  هتـشابنا  ناشدوخ  دنـسم  تسرد و  ياه  شرازگ  هکنآ  اب  دنا  هتـشاد  رواب 
نیتسار نایاوشیپ  نیا  روخ  رد  هک  یهاگیاج  اب  ار  ناشیا  اه - نآ  يرایتسد  هب  ات - هدزن  رمک  هب  نماد  یـسک  یلو  دـنا  هتخادرپ  اهنآ  يرگ 

زا هچنآ  زا  دنوادخ و  همان  زا  مه  ناوت  یم  هک  يدـنلب  هاگیاپ  نامه  دـنادرگهاگآ ، دـیاب - هکنانچ  ناشرترب - هاگیاپ  زا  دزاس و  انـشآ  تسا 
نآنوـماریپ رد  ناناملــسم  هدوـت  هـک  ینیتـسار  راکــشآ و  ياهدادــیور  تـسرد و  ياـه  شرگن  زا  مـه  تفاـیرد و  ار  نآ  هدــنام  ربماـیپ 

هیام ای  دـننزب  يروک  يرک و  هب  ار  دوخ  دـنراد و  زابندینـش  زا  ار  سوگ  ندـید و  زا  ار  مشچ  هکدـنوش  ادـیپ  یناـسک  رگم  دنناتـسادمه -
دنرآ درگ  دوـخ  زغم  رد  ار  خـیرات  ياـه  هدـیدپ  هکنیا  زا  اـی  دـنزادرپ ، تسرد  هفـسلف  کـی  یباـیزرا  هب  هک  دـشاب  نآ  زا  رتـمک  ناشـشناد 

هاگترپ هب  ینادان  رس  زا  دنا و  هتفریذپ  ار  اه  سوه  یگدرب  هک  نانآ  هب  دسر  هچ  دننامبناوتان 
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یم يوگ  هفازگ  ناور  دنت  زا  ار  وا  دنهاگآ  اه  یناهن  زا  ام  شیک  نایاوشیپ  دیوگب  سک  ره  دنا و  هتـشگ  نوگنرـس  یهارمگ  ینادرگرس و 
نخـس ناشیا  اب  ناگدرم  ای  دنهد  یم  شرازگ  درذگ  یم  مدرم  لد  رد  هچنآ  زا  نانآ  هک  دورب  نآ  رب  یـسک  رگا  هنوگ  نیمه  هب  دـنرمش و 
دوبهب رد  نانآ  تساوخرد  ای  دـنک  یم  هدـنز  ار  اه  هدرم  ناشتـساوخرد  هب  دـنوادخ  ای  دـنناد  یم  ار  ناروناج  ناغرم و  نابز  ای  دـنیوگ  یم 
دنناوت یمن  نارگید  ار  نآ  دننام  هک  یئاهراک  ای  دندرگ ، یم  زاب  ناهج  نیمه  هب  ای  هدـمآ  هتفریذـپ  رگید - رامیب  ره  و  سیپ - روک و  نتفای 

یگتـسجخ ینوزفا و  ناش و  ناما  درد  ندز  گنچ  نانآ و  ياههاگمارآ  زا  رادید  يارب  ندـش  راپـسهر  زین  هدزرـس - ناشیا  زا  دـنهد  ماجنا 
و دـنا - هدوب  نآ  راچد  هک  یئاهیراتفرگ  رب  ندروخ  سوسفا  غیرد و  ای  ناشاه ، هاگمارآ  رانک  رد  زامن  شیاـین و  و  ناـشکاخ ، زا  نتـساوخ 

يرترب زا  دنراد و  ربمایپ  ربهار  نادناخ  هرابرد  دنمورین  ياه  يرگنشور  تسرد و  ياه  هناوتشپ  اب  نایعیش  هک  اهرواب  هنوگ  نیا  زا  يرایـسب 
ناشهار رد  هداتفا و  نانآ  یپ  رد  هک  یناـسک  ریثک و  نبا  میق و  نبا  هیمیت و  نبا  يزوج و  مزح  نبا  یلو  دندرمـش  یم  ناـشیا  راوتـسا  ياـه 

دننز . یم  زابرس  نآ  شریذپ  زا  دنراد  یم  رب  ماگ 
ناشکمدآ دربب و  ار  نادزد  تسد  هک  تسا  نآ  شرنه  هناگی  ناشیا - هدید  رد  ربمایپ - نیـشناج  هک  دـشاب  نیا  زین  ناشزیوآ  تسد  دـیاشو 

اجنآ اج و  نیا  زا  ار  نآ  نیاقوقح و  دریگب ، عامتجا  رد  ار  اه  یگتفـشآيولج  و  دـنک ، يرادـساپ  ار  روشک  ياهزرم  دـناسرب ، رفیک  هب  ار 
ماـجنا هب  اـه  هورگ  اـه و  هدوت  ناـیم  رد  زین  ناـیاورنامرف  ناـهاشداپ و  هک  یئاـهراک  هنوگ  نیا  زا  دـنک و  شخب  ناـشیا  ناـیم  درآ و  مهارف 
هچناـنچ تفـالخ ، هب  نتفاـی  تسد  ماـگنه  رد  تسا  رمع  رکبوـبا و  یئاـه  ینارنخـس  ، تفـالخ هژاو  زا  تشادرب  نـیا  رگـشیامن  دـنناسریم و 

دبع رسپ  دیمح  رمع و  رسپ  هللا  دبع  ناتـساد  هنوگ  نیمهب  تسا و  رگید  يا  هنومن  زین  وا  شکندرگ  دنزرف  هیواعم و  نامثع و  نتفای  تفالخ 
دمآ . دهاوخ  نآ  شرازگ  هک  نمحرلا 
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هب هک  دـشاب  هتـشاد  هانگ  زا  يرانک  رب  ینمادـکاپ و  یکاپ و  همـشچرس ي  زا  یئورین - دوخ  ناور  رد  یتسیاـب  هفیلخ  هکدـنیوگ  یمن  ناـنیا 
شناگذید غورف  اب  ای  درگنب - ار  اه  هتفهن  دوخ  شنیب  هدید  اب  دربب و  تسد  ناهج  ياه  هدیدپ  رد  تسا - هتسیاش  هچنانچ  دناوتبنآ - يرای 

تـشم رد  ار  هچنآ  دید و  تفز  یتسوپ  تشپ  زا  ار  نت  ینورد  ياه  مادنا  ناوت  یم  نآ  يرایتسد  هب  هک  تسین  نگتنور  وترپ  زا  رتزیچان  هک 
تفرگ . نینهآ  يا  هبعج  نورد  زا  ار  یسمش  هموظنم  ریوصت  هک  دیسر  یئاج  هب  ات  نآيورین  هب  تخانش و  تسد  تشپ  زا  دراد  اج  یسک 

باوـخ نوـچمه :  ) تسا یندـش  هداـیپ  تفگـش ، یئاـه  هماـنرب  ناور  يورین  اـب  هتفهن و  یئاـه  زار  یناور ، ياـهورین  رد  دـیوگ  یم  هک  نآ 
ناهج نیا  زا  نوریب  ياه  هنیمز  رد  یسک  هک  شسرپ  ره  هب  خساپ  يارباه  نآ  نتفرگ  هب  اه و  ناور  نتخاس  رضاح  یعونصم ، یـسیطانغم و 

تـساوخرد هب  ناشراگدرورپ و  زا  يروتـسد  اب  مهنآ  دـندرگ ؟ زاب  دوخ  دـبلاک  هب  اه  ناور  هک  دریذـپ  یمن  هنوگچ  اـهرواب  نیا  اـب  دراد )
یم دـنک و  یم  هدـنز  هک  تس  وا  تسین ، راوشد  ادـخ  رب  تسا ؟ هتفرگ  اه  نآ  هدـنرآ  هدـیدپ  زا  هک  نیتسار  يدرم  يورین  اـب  اـی  وا  تسود 

دشوپ . یم  یتسه  هماج  سپ  شاب  دیوگ  یم  نآ  هب  هک  دوب  دهاوخ  هنوگ  نیا  هب  اهنت  تساوخ  ار  يا  هدیدپنوچ  دناریم و 
یهار نانچ  ندومیپ  يارب  هتـشذگرد  دـنیامیپ و  یم  ار  گنـسرف  اهدـص  هاتوک  یناـمز  رد  اـهامیپاوه  دـنیب  یم  هک  یـسک  هنوگ ، نیمه  هب 

دنچ ره  نیمز  هک  ار  نیا  دناوت  یم  دـنمدرخ  هنوگچ  اه  تفرـشیپ  نیا  هب  هاگن  اب  میرب ، رـسب  نایاپراچ  تشپ  رب  هام  نیدـنچ  میدوب  دـنمزاین 
هب یتسه  نیتسار  كاپ و  رازگداینب  هک  دراد  هتفهن  یئاهورین  دوخ  ناور  رد  هک  یسک  يارب  مه  نآ  دنادب ؟ رود  دوش  هدیرون  مه  رد  رتدنت 
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دنرذگ . رد  ربا  نوچمه  یلو  دنا  هداتسیا  رادنپ  ینیب  یم  هکار  اه  هوک  تسا ؟ هدیشخب  وا و 
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نآرق وا  رانک  رد  یـسک  یئوگ  هک  دـناسر ، یم  شوگ  هب  ار  یئاوآ  ره  اهاج  نیرترود  زا  ویدار  دـنیب  یم  هک  تسا  یـسک  مه  هنومن  کـی 
یم اه  گنهآ  اه و  هنارت  شخپ  هب  ای  دیوگ ، یم  زاب  يرگید  زا  سپیکی  ار  اه  شرازگ  ای  دنک ، یم  ینارنخـس  ای  دـناوخ ، یم  ار  راوگرزب 

دنادب رود  دـنک  یم  شا  يرای  ادـخ  هک  نیتسار  یئاوشیپ  زا  ار  اه  نآ  دـننامه  ياه  شیامن  دـناوت  یمن  دـنیب  یم  ار  اه  نیا  هک  نآ  ، دزادرپ
ینادرگ . اونش  یناوتن  تسا  روگ  رد  هک  ار  سک  نآ  وت  دناونش و  یم  دهاوخ  ار  هک  ره  دنوادخ 

نفلت يرای  هب  رود  سب  یهار  زا  ددرگ و  یم  رادومن  يو  يارب  هدنناسر - يورین  اب  شبطاخم - هرهچ  هک  تسا  يا  هدـنیوگ  يرگید  هنومن 
نامـسآ و ياه  هتفهن  هنوگ  نادـب  شدـنیب " و  یم  کیدزن  زا  هتـسشن و  يو  رانک  رد  نونکا  مه  ایوگ  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يو  اب  ناـنچ 

مینایامن "  یم  میهاربا  هب  ار  نیمز 
ناسآ ار  یئاه  يراوشد  اهاج  زا  يرایسب  رد  هدش و  هتـشادرب  نآ - زج  -و  قرب ياه  یگژیو  زا  یگزات  هب  هک  یئاه  هدرپ  نیا  ياه  هدننام  و 

رت و گرزب  یئاه  هدیدپ  اب  دور  الاب  يرتشیب  ياه  هدرپ  هک  هدـنیآ  رد  دـیاش  دوب و  ناوتان  نآ  تفایرد  زا  هداس  ياهدرخ  زورید  هک  هتخاس 
رگید هتفر  ـالاب  ياـه  هدرپ  زا  سپ  هک  میرادـن  یلیلد  دتـسیا و  یمن  يزرم  چـیه  رد  شناد  اریز  مینک  دروـخرب  زین  اـه  نیا  همه  زا  رتـگرزب 

- تسا دنمهوکـش  شراگدـیرفآ  یئاناوتهک  تشادرب - ولج  هب  هزات  یماگ  زور  ره  ام  هب  کیدزن  ياـه  هدـس  رد  هکناـنچ  و  دـشابن ، يزیچ 
دوش . لابند  دناوتیم  هلپ  هب  هلپ  ياه  تفرشیپ  زین  نیا  زاسپ 

هک تسا  یئاهراک  نوچمه  دـندنامردشیاه  هدـننام  ماجنا  زا  نارگید  دـندرکادخ و  ناتـسود  هک  يا  هناراوگرزب  ياهراک  میوگ  یمن  نم 
زا زاب  دومن  زاب  ناوتب  هدـش  دای  هار  زا  ار  اه  نآ  مه  رگا  هک  دـنچ  ره  دز  تسد  نآ  هب  ناوت  یم  یعیبط  ياه  نیئآ  هار  زا  متفگ  ومدرک  داـی 

نیا يور  زا  هدرپ  هدمآ  دیدپ  هک  يراگزور  رد  اریز  دهاک  یمن  نآ  ندوب  هزجعم 
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یم ناـبز  رب  مه  ار  اـه  نآ  ماـن  یـسک  رگا  هک  یئاـج  اـت  تخانـش  یمن  ار  اـهنآ  مدرم  زا  سک  چـیه  دوـب و  هتفرن  ـالاب  شناد ، ياـه  هناـشن 
زا واهک  دنتـشاد  رواب  لد  هت  زا  دندرک و  یمن  نآ  زا  يدای  ناشاه  نمجنا  رد  نتخدـنا - تسد  ندرک و  دنخـشیر  يارب  زج  نارگیددروآ -

ربارب رد  هتفر و  يا  هدکشناد  هب  هک  نآ  یب  یسک - رگا  هشیدنا  هنوگ  نیا  اب  یمدرم  نایم  ماگنه و  نیا  رد  دنار ، یم  نخـس  یندشان  يزیچ 
ار هدوتات  دنتـساخرب  نایاوشیپ  نآ  نوچ  هک  مینآرب  ام  یلو  داد  ناوت  نآ  هب  یمان  هزجعمزج  دهدب  یئاه  شیامن  نانچ  دـنزب - وناز  يداتـسا 
مار يارب  رازفا  تسد  نیرت  دنمورین  نوچ  ناشیا و  ربارب  رد  مدرم  ندروآ  دورف  رـس  اب  رگم  دش  یمن  مه  نیا  دنزادنایب و  هتـسیاش  یهار  رد 
یم هک  تسا  یتیگ  یئاهداینب  نیئآ و  زا  نوریبیئاهراک  تازجعم و  نداد  هناشن  ندروآ - دورف  رس  هب  نانآ  نتـشاداو  و  ناشک - رـس  ندرک 

كاپ دنوادخ  رب  ینابرهم  هنوگ  نیا  دناسرب و  ار  نیرب  ناهج  اب  یگتسباو  دیامنب و  زیچ  ره  زا  رت  كاپ  دنوادخ  اب  ار  راوتـسا  يدنویپ  دناوت 
شوه ندرک  زیت  اهزغم و  تفایرد  هب  نخـس  نتخاس  کیدزن  يارب  ام  هک  نانچ  دیامنب . کیدزن  ار  دود  نانچ ، یـشیامن  اب  هک  تسا  هتـسیاب 

زا ات 125  مهن ص 88  دـلجرد  زین  میدـیناشک و  ون  شناد  ياه  يرادرب  هدرپ  هب  ار  نخـس  اه ، تقیقح  رب  نارگ  داد  ندـینادرگ  هاگآ  اه و 
میدنار . نخس  یگدرتسگ  هب  اه  هنیمز  نیا  زا  يا  هراپ  هرابرد  یسراپ - نادرگرب 

دنت بسچ  ربو  دـننک  یم  شهوکن  ناشنایاوشیپ  يارب  اه  هاگیاپ  نآ  نتـشاد  رواب  يارب  ار  نایعیـش  هک  میورب  یمدرم  غارـس  هب  نم  اب  کنیا 
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دنـسانش و یم  اه  هاگیاپ  نامه  ياراد  ار  دوخ  شیک  ناتـسرپرس  زا  یـسب  هک  نآ  اب  دننزیم  نانآ  رب  یتسرپهناگ  دـنچ  یـشیک و  دـب  يور و 
- زین ار  نآ  زا  رتمک  ربارب  نیدنچ  نایعیـش - دزن  رد  نوچ  هک  دنا  هدـناجنگ  ناشيداع  نادرم  ياه  همانیگدـنز  رد  مه  نآ  ار - یئاه  يرترب 
هک نآ  یب  دنرامش  یم  تسرد  خیرات  دننکارپ و  یم  مدرم  نایم  ار  اه  هفازگ  همه  نآ  ناشدوخ  یلو  دندنب ، یم  ناور  دنت  هب  ار  نانآ  دنبایب 

همه اه  نیا  و  دنزادرپ ، وگتفگ  هب  دنزادنایبیتسرد و  هاگن  اه  نآ  هنیمز  رد  ای  دنبایب  يریگ  هدرخ  نخس و  ياج  اه  نآ  شرازگ  هریجنز  رد 
یمدآ زیچ ، کی  یتسود  هک  تسا - ناشناگرزب  نآ  هب  نداهن  جرا  نتشاد و  تسود  يارب 

هحفص 167 ] ] 

هک دسرن  زین  ار  يرگشهوژپ  چیه  دنا و  هتسب  یمراک  هب  هرامه  نونکات  نیتسخن  ياه  هدسنامه  زا  ار  هویش  نیا  و  دزاس - یم  رک  روک و  ار 
هدومن هعیش  هرابرد  ناشدوخ  هک  ار  یـشنکاو  دناوخب و  ناتـسرپ  هناگ  دنچ  ناهارمگ و  ناوردنت و  زا  ار  نیئآ  نارادساپ  ناگدنراگن و  نآ 

هدروآرف نایمرد  دنناوت  یم  نارگـشواک  هکنیا  اب  دـنا  هتفر  رد  هب  ناملـسم  هدوت  راوید  راچزا  هک  دـیوگب  هتخانـش و  اور  نانآ  ربارب  رد  دـنا 
سب یئاهزیچ  دنا  هدنکارپ  ناشنایاوشیپ  يرترب  رد  ناگدنفاب  نیا  هک  یئاه  هفازگ  يالبال  رد  هدش و  هتخاس  نایوگغورد  تسد  هب  هک  یئاه 
شیک اب  نآ  يراگزاسان  ای  يراگزاس  زا  مه  رگا  هک  میمانب  یئوگ  هدوهیب  یئارـس و  هوای  ار  اـه  نآ  دـیاب  هک  دـبایب  درخ  زا  رود  تفگش و 

میزادرپ : یم  دوخ  راتفگ  يرگنشور  هب  نونکا  دوریمن و  نآ  راب  ریز  تسرد  درخ  هزات  میشوپب  مشچ  دوخ 

رکبوب هرابرد  اه  ییوگفازگ 

یئوگ و ناشیرپ  همه  اـب  اـه  خـیرات  اریز  میـسانشب  میهاوخب ، هک  ار  ربماـیپ  ناراـی  کـی  ره  ياـهيرترب  زرم  هک  تسین  راوشد  سب  يراـک 
هک نیا  اب  دـنا و  هداد  ياجنآ  رد  ناگـشیپ  هزب  ناراکهنگ و  ياـه  تسدهک  یئاـه  هتفاـب  همه  اـب  دـنا و  هدـید  دوخهب  هک  یئاـه  یگتفـشآ 

هارمگ ياه  سوه  هک  نیا  اب  هدیدرگ و  دیدپان  کیرات  هریت و  ياه  بوشآ - اب  هتـشذگ  ياه  هدـس  ناراگزور و  رد  شاسردياه  دادـیور 
ناشراک هک  تسدربز  نادزد  هک  نیا  اب  دـنا و  هدومن  اه  يرگیزاب  نآ - هنیمز  رد  دوخياه - تخاـپ  تخاـس و  يراـک و  تسد  اـب  هدـننک 

زا هچ ؟ زا  هدـش و  هایـس  نآ  ياـهگرب  هک  نیا  اـب  دـنا و  هتفهن  نآ  يـالبال  رد  ار  دوخ  ياـه  گـنرین  تسا  ینز  غورد  ندروآ و  رد  گـنر 
يراکهبت اه و  یتساران  اه و  يدـنب  هتـسد  ياه  گناب  ایه  هابت و  یئاه  هدولاـش  زا  ،و  یناداـن زا  رپ  یئاـه  شرگن  هنادرخیب و  ياـه  تشادرب 

ار اه  یتسرد  زا  يا  هناشن  ناوت  یم  اه  نیا  همه  اب  تسا - هتشادن  يا  هزیگنا  مدرم  ندیدرگ  هدوت  هدوت  وندش  هورگ  هب  هورگ  زج  هک  یئاه 
تسردان تسرد و  دسانش و  یم  زاب  نآ  يور  فک  زا  ار  اراوگ  بآ  دزادرپ ، نآ  رد  یبایزرا  هب  یئانیب  اب  هک  یسک  اریز  تسج  زاب  نآ  رد 

قیاقح نتـسج  نتفای و  هب  اهنآ  يرایتسد  اب  هک  درایب  رد  اه  یگتخیمآنایم  زا  تسا  هرـس  بان و  ار  هچنآ  دناوت  یم  دزیمآ و  یمن  مه  هب  ار 
ره زرم  دزیخرب و 

هحفص 168 ] ] 

. دوش انشآ  هنافاکشوم  هدنام  زاب  مدرم  ناگتشذگ و  اب  دشاب  هتفرگ  فک  هب  يریگهزادنا  يارب  یئوزارت  هکنانچ  دسانشب و  ار  نادرم  زا  کی 

؟ دش ماجنا  هنوگچ  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبوب  ندیزگرب  راک 
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هراشا

هچ ناگتشذگ و  هچ  مالسا - هتسجرب  نادرم  همان  یگدنز  رد  تسا  یـشرگن  مه  یکی  داد  ماجناارچ  نوچ و  چیه  یب  هک  یئاهراک  نایم  زا 
ربمایپ نیتسار  ینیشناج  هب  نارادنید  نایم  رد  هک  یناسک  نوماریپ  رد  هژیو  - ینیبدب مشچ  اب  هن  تشادگرزب و  هدیداب  مه  نآ  ناشنانیشناج -

ار هچ  ره  هک  تسا  وت  راگدرورپ  دنرادن ، یشزرا  جرا و  چیه  میجنسب  هنارگداد  میرگنب و  رگا  هک  یـشنیزگ  اب  دنچ  ره  دنا - هدش  هتخانش 
دنناوت یمن  دنا  هدیورگ  شیک  نیا  هب  هک  ینانز  نادرم و  زا  کی  چیه  تسیننانآ و  اب  ندیزگرب  راک  دنیزگ و  یمرب  دنیرفآ و  یم  دـهاوخ 

شیپ اهراکهمه - هک  دنشاب  هتـشاد  يا  هناگادج  تساوخ  دنزادرپ و  شنیزگ  هب  دوخ  راک  رد  واهتخیگنارب  ادخ و  روتـسد  نامرف و  ربرابرد 
يوریپ ناشاه  سوه  زا  دندرمـش و  غورد  تسا  ناشتـسرپرس  دنوادخدنهد  یم  ماجنا  ناشیا  ار  هچنآ  تسادـخ و  زا  نآ - زا  سپ  نیا و  زا 

ناماگشیپ هورگ  نیتسخن  زا  سک  هناگی  گرزب و  ربمایپ  راغ  رای  تفای . دهاوخ  يراوتسا  شمارآ و  یئاج  رد  ماجنارس  يراک  ره  دندرک و 
زا یتسار  هب  ار  هچ  نآ  هک  تسا  يراکشآ  يراکهبت  ومیرادب  دنمجرا  گرزب و  ار  يو  دیاب  تسا  هتفر  وا  هارمه  هنیدم  هب  ندیچوک  ردهک 

ياه شیارگ  رادربنامرف  میئاـمنن و  يا  هنارگ  داد  يرواد  هدرک  یهاـتوک  شا  یناور  هیامرـس  يدـنب  زرم  رد  ومیزرو  غیرد  وا  زا  تسا  يو 
میدرگ . شیوخ 
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؟ دشاپرب هنوگچ  دیدرگ ؟ هنوگچ  دیسر ؟ ماجنا  هب  هنوگچ  هکنیا  هنیمز  رد  میزادرپ و  نخس  هب  ربمایپ  ینیشناج  نوماریپ  رد  میهاوخ  یمن  ام 
هتـسب راک  هب  ناراذـگ  نیئآ  نیرتگرزب  ياه  شرافـس  ایآ  و  دوب ؟ راک  رد  يا  هنادازآ  يریگ  يار  ایآ  و  درک ؟ لاـبند  ار  دوخ  هار  هنوگچ  و 

یم ، درب یم  بیـسن  زارف و  هب  تخات ، یم  وتفرگ  یم  دـنار ، یم  نامرف  یئوگروز  ابزور  نآ  رد  هک  دوب  اه  سوه  اـه و  هتـساوخ  اـی  دـش ؟
درکیم ؟ زاب  تسب و  یم  دیشخب و  یم  يراوتسا  تسکش و  یم  و  دز ، یم  هرگ  دوشگ و 

ياـهاج زا  یمدرم  هک  ار  هفیقـس  ناتـساد  ناـیناهج  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  میزادرپ  وـگتفگ  هب  اـه  نیا  همه  نوـماریپ  رد  میهاوـخ  یمن  اـم 
گرزب شکمـشک  نامه  دنا  هدینادرگ  شوگ  هزیوآ  ار  كرتس  زیخاتـسر  نآ  شرازگ  دنا و  هدینـش  دندوب  هدـمآدرگ  اج  نآ  رد  هدـنکارپ 

نآ نداد  يور  رد  هک  داد - خر  دـمآ  شیپ  نآ  هک  یماگنه  دـمآرد " : تسار  - نآ هرابرد  نآرق - نخـس  هک  ار  راـصنا  نارجاـهم و  ناـیم 
... تسا " هدنشک  ریز  هب  هدنرب و  الاب  تسین و  یغورد 

یئاهر و زور ، نآ  رد  مدرم  هدوت  زا  یـسک  ره  هنوگچ  هک  دننک  یـسررب  ودـنهن  دوخ  ربارب  ار  خـیرات  نارگـشهوژپ ، تفگ ؟ مناوت  یم  هچ 
نازوس ياه  بوشآ  رد  ناهگان  هب  هک  نیا  زا  دوشن و  تسدمه  نوگانوگ  ياه  هتـسد  زا  مادـک  چـیه  اب  هک  دـید  یم  نآ  رد  اريراگتـسر 

هورگ اب  یهورگ  ربارب  رد  دورب و  شکمـشک  هار  رگا  هک  تخاـس  یم  شکاـنمیب  تشذـگ  یم  وا  لد  رد  هچ  نآ  دـنک ، يراددوخ  دـیآرد 
ود اـب  هدـید و - ار  هتخیهآ  يریـشمش  دوـخ - مـشچ  ود  اـب  هـک - نآ  زا  سپ  هژیو  هـب  تـفر ، دـهاوخداب  رب  شرـس  ددرگ  ناتـسدمه  رگید 
یم ندـش  هتـشک  زاار  يو  هتـشذگ  رد  ادـخ  هتخیگنارب ي  تفگیم  سک  ره  هـک  دوـب  هدینـش  ار  راـتفگ  تـشرد  يدرم  داـیرف  شـشوگ -

وا دبوگب  هک  ره  تفگ : نم  ای  منزیم . غیت  هب  ار  وا  هنرگو  هتفایرد  گرم  ار  ادخ  هداتـسرف  دیوگب  هک  سک  چیه  زا  تفگ : یم  دیناساره و 
اب ار  شرس  هدرم 

هحفص 170 ] ] 
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تسا . هتفر  الاب  نامسآ  هب  وا  هک  تسین  نیا  زج  تشاد ، مهاوخ  رب  ریشمش 
تشاد "  مهاوخ  رب  ریشمش  اب  ار  وا  هلک  هداد  ناج  هدیزگرب  ربمایپ  دیوگب  سک  رهدنز  یم  گناب  " 

هتساخرب و درمریپ  ود  نآ  دندرک و  اهدروخ  دز و  اهوگم و  وگب  دنتـسیرگن ، ار  يرگید  مشچ ، هشوگاب  مدرم  زا  کی  ره  هک  نآ  زا  سپ  و 
زاغآ زا  ار - راک  یتفگ  هک  دنکفا . یم  یکی  نآ  شوغآ  هب  ار  ربمایپ  ینیشناج  مادک  ره  دنسرپب  ار  رگید  سکچیه  هشیدنا  هک  نآ  زا  شیپ 
مهد وت  هب  يربنامرف  تسد  ربمایپ ، ینیشناج  ناشن  هب  ات  ياشگب  ار  تتسد  : " دیوگ یم  شتسود  هب  نیا  دنا ، هداد  ماجنارـس  یناهن  نایاپ - ات 

مدرمتسرپرـس ار  وا  دـیاشگب و  ار  شهارمه  تسد  دـهاوخ  ود  نآ  زا  کـی  ره  ینک " و  نینچ  دـیاب  وـت  هکلب  هـن  دـیوگ "  یم  مـه  وا  " 
اب ار  شیاه  شرافس  ربمایپ  هک  درم ، نیرت  كاپ  نآ  هدش و  ناشیچراج  تسا و  نانآ  اب  زین  هنیدم - نک  روگ  حارج - هدیبع  وبا  دناسانـشب 

گرم هماج  اب  ار  وا  ناجیب  دبلاک  هک  تسا  مرگ  ناربمایپ  نیرتگرزب  هب  ناشرـس  یمـشاه  نامدود  وا و  يامنهار  نادـناخ  اب  هارمه  هدرک  وا 
اب ار  يو  شراـبت - يو و  رب  ادـخ  نـیرفآ  دورد و  هـک  وا - ناراـی  دـنا و  هتـسب  يو  رب  ار  هناـخ  رد  وا  هداوناـخ  دـننیب ، یم  شیوـخ  ربارب  رد 

يور شندرپس  كاخ  هب  زا  هتشاذگ و  اهنت  شا  هداوناخ 
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دندرپس و كاخ  هب  ار  وا  شا  هداوناخ  هک  نآ  بش  ای  هبنـشراهچ  زور  ات  هبنـشود  زور  زا  ای  دنام  نیمز  رب  وا  رکیپ  زور  هس  ات  دنا  هدـینادرگ 
ناشاه هناخ  رد  هک  بشهمین  ات  دـنتفاین  یهاگآ  مدرم  دـندرپس و  كاخ  هب  ار  وا  بش  نایاپ  رد  ای  هنابـش  دوبن  سک  چـیه  يو  ناکیدزن  زج 

دندومن . یم  راومه  نآ  اب  ار  ربمایپ  هاگمارآ  هک  دندینش  ار  یئاه  لیب  زاوآ  دندوب 
دندوبن  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآو  دورد  وا - ندرپس  كاخ  هب  رد  زین  درم  ریپ  ود  نآ  و 

نادنچ دور و  یم  ناباتش  وا  يور  شیپ  هدرک و  ناشن  هدیزگرب و  ار  رکبوب  دتفا  یم  باطخرسپ  رمع  هب  شمشچ  سک ، نیا  هکنآ  زا  سپو 
تسا . هدرک  فک  شناهد  هک  هدیشک  داد 
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یم هدیـشک و  رکبوب  يور  رد  غیت  هک  دونـش  یم  ار  ردـب - هدـنمزر  گرزب  ربمایپ و  رای  نامه  رذـنم - رـسپ  بابح  گـناب  هک  نآ  زا  سپ  و 
هناوتـشپ هک  گرزب  داینب  نآ  منم  تسکـش ، مهاوخ  مه  ردریـشمش  اب  ار  شا  ینیب  دیامن  يراگزاسان  میوگ  یم  نآ  رد  سک  ره  دـیوگ " :

: " دونـش یم  خساپ  درادیگتـسب " و  ناریـش  هب  هک  ناریـش  هشیب  رد  هچب  ریـش  نآ  ردپ  منم  تسا ، اهراک  زاس  هراچ  وا  هشیدنا  دوب و  دناوت 
 " يوش یم  هتـشک  وت  هک  منیب  یم  نانچ  هکلب  ای ": تشک "  دهاوخ  ار  وت  هلب  دیوگ " : یم  وا  تشک " و  دهاوخ  ارت  ادـخ  ینک  نانچ  رگا 

دننک . یم  شناهد  رد  كاخ  هدز  شمکش  رب  دگل  شدنریگ و  یم  سپ 
رد يریت  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  ناه  دراد : یم  رباوآ  دـنز و  یم  زاـب  رـس  رکبوب  يربناـمرف  زا  هک  دـنیب  یم  ار  یموس  هک  نآ  زا  نآ  زا  سپ  و 
اب منزیم و  ار  امش  مراد  تسد  رد  هک  يریشمش  اب  مزاس و  یم  نیگنر  ناتنوخ  زا  ار  منانـس  هزین و  منکفا و  - یم امـش  يوس  هب  مراد  منادریت 

منک  یم  راکیپ  امش  اب  دنیامن  یهارمه  نم  اب  هک  مرابت  نادناخ و  زا  یناسک 
درگ یتـسار  هب  دـیوگ : دزورفا و  یم  ربار  گـنج  شتآ  دـنک و  یم  شهوکن  ار  هنوـگ  نیا  هب  یتـعیب  هک  دـنیب  یمراـهچ  هک  نآ  زا  سپ  و 

دنیشن . یمن  ورف  يزیرنوخ  اب  زج  هک  منیب  یم  يدود  رابغو و 
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اب دنهجیم و  وا  رس  رب  هداتفا ، يراوخ  بادرگ  رد  هک  دنیب  یم  ار  نایجرزخ - هدرک  رس  هدابع - رسپ  دعـس  نوچمه  یـسک  هکنآ  زا  سپ  و 
یم هداتسیا و  شرس  رب  هدنیوگ  و  تسا " - يرگبوشآ  ای  تسا - نایور  ود  زا  هک  شدشکب  ادخ  دیشکب  اردعس  دنـشک " : یم  دایرف  مشخ 

دوش - رد  هب  ياج  زا  تنامشجای  دور - رد  هب  ياج  زا  ترکیپ  ناوختسا  ات  منک  بوک  دگل  ارت  هک  مدش  نآ  رس  ربیتسار  هب  دیوگ :
نادند کی  ات  دوش  مک  وا  رس  زا  یئوم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : هتفرگ و  ار  رمعشیر  هک  دنیب  یم  ار  دعس  رـسپ  سیق  هک  نآ  زا  سپ  و 

مشاپب . مه  زا  ار  تیاه  مادنا  همه  ات  مدرگ  یمن  رب  دنیشن ، ورف  دباوخب و  وا  زا  زا  یئوم  رگا  ای : مدرگ - یمن  رب  تسا  وت  ناهد  رد  تسرد 
رمع مریگب و  يربنامرف  تسد  همه  زا  یلع  يارب  ات  درک  مهاوخن  ماین  رد  ار  غیت  دیوگ : هدیشک  ریـشمش  اب  دنیب  یم  ار  ریبز  هک  نآ  زا  سپ  و 

دننکش . یم  دننز و  یم  گنس  رب  هتفرگ و  يو  تسد  زا  ار  ریشمش  سپ  ار "  گس  نیا  دیریگب  دیوگ "  یم 
یم شا  ینیب  هک  دـنیب  یمار  رذـنم  رـسپ  بابح  دـنبوک و  یم  شا  هنیـس  هب  هک  دـنیب  یم  ار  ربمایپ - راوگرزب  راـی  دادـقم - هک  نآ  زا  سپ  و 

همطاف و هناخ  ای  نآ  يوربآ  دیما و  هاگیاپ  هدوت و  هاگ  راهنز  ربمایپ - يارـس  هب  ناگدنهانپ  دـنیب  یم  و  ددرگ ، یم  هتفوک  شتـشد  دـنکش و 
زا رگا  دیوگ : هداتسرف و  ناشیا  يوس  هب  ار  باطخ  رسپ  رمع  رکبوباو ، دنکفا  یم  ساره  هب  دنهد و  یم  میب  ار  ود - نآ  رب  ادخ  دورد  یلع ،

رب ار  هناخ  ات  درآ  یم  شتآ  رمع  نکدربن و  ناشیا  اب  دنز  زاب  رس  ام  نتفریذپ 

هحفص 174 ] ] 

مدرم هک  یهار  رد  رگم  يرآ  دهد  یم  خساپ  ینازوسب ؟ ار  ام  هناخ  يا  هدمآ  باطخ  رـسپ  دیوگ : یم  وهدـید  ار  يو  همطاف  دـنازوسب  نانآ 
دیتفیب . زین  امش  دنا  هداتفا 

زا سپ  زین  ناشیا  راد  ولج  ودنا  هتخیر  همطاف  هناخ  هب  هتخات و  یحو  نادناخ  يارس  هب  یـسایس ، کی  ناگتـسبا  دنیب و  یم  هک  نآ  زا  سپ  و 
تـسدو دـیئایب  نوریب  رگم  دـنازوس  مهاوخ  امـش  رب  ار  هناخ  دـنگوس  ادـخ  هب  هک : تسا  هتـشادرب  يدـنلب  ياـهدایرف  هتـساوخ  مزیه  هک  نآ 

دنیوگ یم  وا  هب  منازوس "  یم  تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  هنرگو  دـیهدب  يربنامرف  تسد  دـیئایب و  نوریب  دـیاب  ای " : دـیهدب  يربناـمرف 
دشاب  دهد : یم  خساپ  تسا  نآ  رد  همطاف 

یم ار  وا  همطاف  دنازوسب و  تسا  نآ  رد  هک  ره  اب  ار  نآ  ات  هدـمآ  یلع  هناخ  يوس  هب  رمع  هنحـش - نبا  هتفگ  هب  دـنیب - یم  هکنآ  زا  سپ  و 
یهار رد  دیوگ : هک  دنیب 

هحفص 175 ] ] 

ج 7 ص 164 - هدش - پاچ  لماکلا "  رانک "  رد  هک  هنحش "  نبا  خیرات  دیئآرد "  زین  امش  دنا  هداتفا  مدرم  هک 
یم هدمآرد  هب  هدرپ  زا  هک  دونـش  یم  ار  هدیزگرب  ربمایپ  هشوگ  رگج  نامه  ای  هتـسخلد  نیگهودـنا و  یئوناب  نویـش  هلان و  هکنآ  زا  سپ  و 
اههچ هفاحق ، یبا  رـسپ  باطخ و  رـسپ  تسد  زا  وت  زا  سپ  ادخ  هتخیگنارب  يا  ردپ  دـهد " : یم  رد  اوآ  شیوخ  زاوآ  نیرتدـنلب  اب  دـیرگ و 

 " میدیشک .
نادناخ رب  دوز  هچ  رکبوبا  دهد : یم  رد  اوآ  یمشاه  نانز  اب  هارمه  ودنک  یم  نویـش  دشک و  یم  دایرف  هک  دنیبیم  ار  ومه  هکنآ  زا  سپ  و 
دیدحلا یبا  نبا  حرش  منک "  رادید  ار  يادخ  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  رمع  اب  دنگوس  ادخ  هب  دیتخادرپ  ناشجارات  هب  دیدرب و  تخات  ربمایپ 
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ج 1 ص 134 و ج 2 ص 19 " 
هدرک شا  ینیب  رد  بوچ  هک  يرتش  نوچمه  ریگتـسد و  ار  ناگدـنورگ  ياورنامرف  يراوگرزب - یکاپ و  هرکیپ  دـنیب  یم  هک  نآ  زا  سپ  و 

تـسد دـنیوگیم  واهب  دـنرگن ، یم  دـنا و  هدـمآ  درگ  مدرم  ودـننار  یم  یتشرد  اب  دـنرب و  یم  دنـشک  یم  دوخ  يوس  هب  دوش  راـهم  اـت  دـنا 
مینزیم ار  تندرگ  تسین - یئادخوا  زج  هک  يادخ  نامه  هب  ماگنه - نآ  رد  : دونـش یم  خـساب  هچ ؟ مهدـن  رگا  دـیوگ : یم  هد و  يربنامرف 

تشک . دیهاوخ  ار  شا  هتخیگنارب  ردارب  ادخ و  هدنب  داینب  نیا  رب  دیوگ : یم 
دیرگ و یم  هدرب  هانپ  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  دورد  ادخ - هتخیگنا  رب  هاگمارآ  هب  یلع - هدیزگرب - ربمایپ  ردارب  دـنیبیم  هک  نآ  زا  سپ  و 

دنزیرب . ار  منوخ  تسا  کیدزن  دنا و  هدرمش  ناوتان  ارم  هورگ  نیا  ردارب  دنک : یمدایرف 

هحفص 176 ] ] 

: " دـهد یم  رد  اوآ  حارج  هدـیبع  وبماگنه  نامه  دـهد و  يرادربناـمرف  تسد  اتدـننار  یم  ار  وا - رب  دورد  یلع - دـنیب  یم  هکنآ  زا  سپ  و 
رد رکب  وب  هک  منیب  یم  نانچ  يرادـن و  ار  ناش  ینادراک  یگدومزآ و  وت  دنتـسه ، تهورگ  ناگدروخلاس  نانیا  یلاـسدرخ و  وت  ومعرـسپ 

نونکا درگنب . هناهاگآ  اراج  همه  دوخ  هاگیاپ  زا  هدرک  راومه  دوخ  رب  ار  اه  يراوشد  دناوت  یم  رت  تخس  وتسا  رتدنمورین  وت  زا  راک  نیا 
تايرترب و هاگدـید  زا  يراوازـس - هتـسیاش و  راـک ، نیا  يارب  دـیئایب  تراـگزور  ویناـمب  هدـنز  رگا  وـت  هک  راذـگ  رکبوـب  هبار  راـک  نیا 

يراد  هک  ربمایپ  يداماد  ترابت و  تا و  هنیشیپ  تشادرب و  تشناد و  تا و  يرادنید 
داد میهاوخن  يرادربنامرف  تسد  سکچیه  هب  یلع  اب  زج  دنیوگ "  یم  هتشادرب و  دایرف  زور  تخس  نآ  ردراصنا  دنیب  یم  هک  نآ  زا  سپ  و 

یموا هب  مه  رمع  ام " و  زا  مه  یکی  امـشزا و  اورنامرف  کی  دـنز "  یم  دایرف  تسه - زین  ردـب  هاـگدربن  هدـنمزر  هک  ناـش - یکی  نآ   "و 
يریمب "  یناوت  یم  تسا  نینچ  تا  هتساوخ  رگا  دیوگ " :

دوش یم  مین  ود  هب  امـش  ام و  نایم  رد  راک  نیا  نارایتسد و  امـش  مینایاورنامرف و  ام  دیوگ " : یم  راصنا  هب  رکبوبا  دنیب  یم  هکنآ  زا  سپ  و 
. " دننک مین  ود  هب  ار  امرخ  گرب  ای  القاب  کی  هکنانچ 

هحفص 177 ] ] 

درآ  گنچ  هب  ار  ربمایپینیشناج  ات  درک  زارد  یتسد  سوا ، هریت  " 
دزادرپ نانآ  اب  يربارب  دربن و  هب  ات  دوشگ  ار  دوخ  ياه  تسد  زین  جرزخ  هریت 

تسا  وا  زا  رتراوازس  شدروامه  هک  تشادنپ  نانچ  هورگ  ود  زا  کی  ره 
داهن  نایم  هب  ياپ  هنیک  ینمشد و  هک  دوب  اج  نیا  و 

یم زاوآ  وهداتـسیا  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد  - ربمایپ هاگمارآ  کیدزن  هثاثا  رـسپ  حطـسم  رداـم  دـنیب  یم  هک  نآ  زا  سپ  "و 
ادخ "  هتخیگنا  رب  يا  دهد :

تفرگ  رد  یئاهوگم  وگب  تخس و  یئاهدمآ  شیپ  وت  زا  سپ 
دیدرگ یمن  نوزفا  نیگمهس ، ياه  دادیور  يدوب  یم  وت  رگا  هک 

هداد  تسد  زا  ار  شناراب  هرهب  نیمز  ایوگ  هک  مینانچ  وت  نداد  تسد  زا  اب 
 " راذگم ورف  هدید  رگنب و  ارنانآ  دنا ، هداتفا  ناشیرپهب  وت  هورگ 
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دناوتب تشادن  دـیما  سک  چـیه  تخاسیم و  كانمیب  ار  مدرم  هوبنا  هدـنکفا  سارههب  ار  هدوت  دوب و  اهوگتفگ  اهدادـیور و  هنوگ  نیا  همه 
زینتلم نایم  زا  نت  کـی  دـندید  دوخ  مشچ  هب  زور  نآ  رد  هک  یئاـهراد  ریگ و  زا  سپ  دـهد و  ماجنارـس  یگتـسیاش  هب  ار  هورگ  نآ  راـک 

دتسیاب . نیگمهس  بوشآ  نآ  ربارب  رد  نآ  يرای  هب  ات  تخانش  یمن  دوخ  يارب  یشزرا  جرا و  نانچ 
يو اب  یناهن  تشذگ  یم  شلد  رد  هچ  نآ  و  دوبن - تسم  و  دیامن - یم  ناتـسم  هب  شهاگتـساخ  يانگنت  زا  هک  يدید  یم  ار  یتلم  اج  نآ 

ار نآ  داینب  یناهن  هک  يراک  ماجنارـس  دوش و  هتـساک  اه  بوشآ  ینیگنـس  زا  ات  دنامبهار  هب  مشچ  دنک و  گنرد  دـنچ  کی  هک  تفگ  یم 
يرتش هدام  زور  هب  ار  يا  هتـسد  درذـگ  یم  اه  لد  رد  نونکاهچنآ  هک  دـنیآ ، هتخانـش  ناـگتفای  هر  زاناـهرمگ  ددرگ ، راکـشآ  دـنا  هتخیر 

دنکیم  يراز  هک  هدیناشن 

هحفص 178 ] ] 

هلاناسب هچ  دزگ و  یم  نادند  دب  بل  ینامیـشپ  زا  دلان و  یم  شا  هچب  زا  یئادج  متام  رد  و  دباتـش ، یم  رگید  نیمز  هب  ینیمز  زا  ناساره  و 
دراد ، یمن  زاین  یب  ار  هدننک  هلان  هک  يا 

تفگ ؟ مناوت  یم  هچ  ربمایپ  زا  ینیشناج  هنوگ  نآ  نوماریپرد 
زا شیپ  نانادان  هچنآ  دننامه  دندرمـش  هشیدنا  یب  یناهگان و  يدادیور  راک و  ار  نآ  باطخ ، رـسپ  رمع ، رکب و  وب  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ 

تشادهاگن . نآ  يدب  زا  ار  مدرم  ادخ  هک  دندرک  یم  مالسا 
زور رد  شدوخ  هک  نآ  زا  سپ  شدنـشکب و  دریگ  يربناـمرف  تسد  مدرم  زا  راـب  نآ  دـننام  سک  رهاـت  داد  روتـسد  رمع  هک  نآ  زا  سپ  و 
يور چـیه  هب  ینارنامرفو  يرادربنامرف  نیا  دسانـشب  یئاورنامرف  هب  ار  یـسک  دـنک  تروشم  ناناملـسم  اب  هکنآ  یب  سک  ره  تفگ : هفیقس 

دنوش  هتشک  ادابم  تسین  هتفریذپ 
دوب  رکبوبو  نم  زا  رتراوازس  راک  نیا  يارب  یتسار  هب  هتبلا  امش  نایم  رد  یلع  تفگ : سابع  رسپ  هب  هک  نآ  زا  سپ  و 

نایز ات  میدرب  نامگ  تسا و  ناوج  میدید  هک  دوب  يور  نیا  زا  هکلبینمـشد  رـس  زا  میدرک  وا  اب  ام  هچنآ  ادخ  هب  تفگ : هک  نآ  زا  سپ  و 
دننکارپ  یم  شنوماریپزا  دنا  هدید  وا  زا  هک  یئاه  یتخس  يارب  نایشرق  و 

هحفص 179 ] ] 

یناوج يارب  دنک و  مرن  هجنپ  تسد و  ناشیا  نالیاب  هک  داتـسرف  یم  ار  وا  ادـخ  هتخیگنا  رب  داد : خـساپ  يو  هب  سابع  رـسپ  هک  نآزا  سپ  و 
تسا ؟ مک  شلاس  هک  دیریگ  یم  هدرخ  تتسود  وت و  نونکا  تشاد ، یمن  زاب  راک  زا  ار  يو  شا 

هک دنگوس  ادخ  تفگ  وا  هب  سابع  رسپ  هتفر و  متس  یلع - تتسود - رب  منامگ  هب  سابع  رسپ  تفگ : سابع  رـسپ  هب  رمع  هک  نآ  زا  سپ  و 
دیدحلا ج 2 ص 18 ) یبا  نبا  حرش   ) داد يو  هب  ار  نآ  روتسد  لاس و  مک  رکبوب  زا  تئارب  هروس  نتفرگ  يارب  ار  وا  دنوادخ 

رکبوب شنیزگ  ربارب  رد  یلع  ياه  شنکاو 

راک نیا  يارب  و  میادخهتخیگنارب ، ردارب  ادخ و  هدنب  نم  تفگ : ناگدنورگ - ياورنامرف  ربمایپ - هداز  دـنزرف  ود  ره  ردـپ  هآ  نآ  زا  سپ  و 
تسد ات  مینک  یمن  اهر  ارت  تفگ : رمع  دیرتراوازس و  نم  زا  يرادربنامرف  هب  امش  هک  مهد  یمن  امـش  هب  يربنامرف  تسد  میامـش  رتراوازس 
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ددرگ ! تدوخ  هرهب ي  مه  شا  همین  کی  هک  شودب  ار  يریش  رمع  دیوگیم : یلع  و  یهد ، يربنامرف 
هناخزا ار  نایزات  نایم  رد  دمحم  یئاورنامرفهک  ار  ادخ  ار  ادخ  ربمایپ  اب  ناگدـنچوک  هورگ  يا  تفگ : يو - رب  دورد  وا - هک  نآ  زا  سپ  و 

رود دوب  نآ  هتـسیاب  هچنآ  زا  مدرم و  نایم  رد  يو  هاگیاپ  زا  ار  وا  نادـناخ  دـیربن و  رد  هب  ناـتاه  هناـخ  يوس  هب  شیارـس  ياـفرژ  زا  شا و 
رت هتـسیاش  راک  نیا  يارب  میئوا و  نادناخ  ام  اریز  نآ ، هب  مینامدرم  نیرتراوازـس  ام  دنگوس  ادخ  هب  ربمایپ  اب  ناگدنچوک  هورگ  يا  دیزاسن 

هتسویپ هتشاد  یهاگآ  هدوت  راک  زا  هک  تسه  وا  ياه  نیئآ  هب  اناد  دنوادخ و  همان  هدنناوخ  ام  نایم  رد  هک  یماگنه  ات  یک ؟ ات  میئامش و  زا 
ار  دنسپان  ياهراک  دراد و  هدید  شیپ  رد  ار  نآ 

هحفص 180 ] ] 

زا تسا  ام  نایم  رد  یـسک  نینچ  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیامن ، یم  شخب  ناشنایم  يربارباب  دـننآ  هتـسیاش  ار  هچنآ  دـنک و  یم  رود  هب  نانآ  زا 
دیدرگ  رود  یتسرد  زا  نیا  زا  شیب  هک  دیوشن  هارمگ  ادخ  هار  زا  دینکن و  يوریپ  اه  سوه 

هب رگیدـکی  اـب  راـک  رد  ناناملـسم  وا  زا  سپ  تفر  شیوـخهار  هـب  هدـیزگرب - ربماـیپ  نوـچ - تـفگ : - يو رب  دورد  وا - هـک  نآ  زا  سپ  و 
زا دمحم  زا  سپ  ار  راک  نیا  نایزات  هک  تشذگ  یمن  مه  مزغم  زا  هتفاینهار و  زین  ملد  هب  هشیدنا  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دنتساخرب ، شکمشک 

يوس هب  مدرم  نتفاتـش  رگم  تخاسن  هدیجنر  درواین و  تفگـش  هب  ارم  زیچ  چیه  دـنراد ، زاب  نم  زاار  نآ  وا  زا  سپ  دـننادرگب و  وا  نادـناخ 
هب وازا  سپ  هک  یناـسک  زا  مدـید  متـشاد و  هاـگن  شیوـخ  تسد  نم  دـنهد  وا  هب  يربناـمرف  تسد  هک  هک  نـیا  يارب  ناشندـیود  رکبوـب و 

ممدرم  نیرت  هتسیاش  دمحم  هاگیاپ  رد  نتسشن  هب  نم  دنتساخرب  یتسرپرس 
يو و رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  رتـخد  همطاـف  هدـش  نوریب  هنابـش  دراد - یمارگ  ار  وا  يور  ادـخ  یلع - هـک  نآ  زا  سپ  و 

يا دـنتفگ : یم  ناشیا  تساوخ و  یم  يرای  نانآ  زا  درب و  یم  ربمایپ ) ناروای  راـصنا =(  ياـه  نمجنا  هب  هدرک  روتـس  راوس  ار  سنادـناخ -
درک و یم  یتسدـشیپ  رکبوبا  رب  وت  رهوش  هدازومع و  رگا  میا ، هداد  يربناـمرف  تسد  درم  نیا  هب  اـم  هتـشذگ و  راـک  ادـخ  هداتـسرف  رتـخد 

هدرپسن كاخ  هب  ار  ص )  ) ادخ هتخیگنا  رب  نم  ایآ  دیوگ : یم  یلع ع  میداد و  یمن  تسد  رگید  یسک  اب  دمآیم ، ام  غارـس  هب  وا  زا  رتولج 
نانآ ودرکن  دوب  وا  راوازـس  هچنآ  زج  هب  یلع  تفگ : همطاف  و  موش ؟ نوریب  یئاورناـمرف  رـس  رب  شکمـشک  يارب  منک و  اـهر  شا  هناـخ  رد 

تسا  ادخ  اب  نآ  رامش  تساوخزاب و  هک  دندرک  يراک 

هحفص 181 ] ] 

يایـسآ رد  تسناد  یم  هکنآ  اـب  درک  رب  رد  ار  یئاورناـمرف  هماـج  رکبوـبا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناـه  تفگ : يورب - دورد  وا - هکنآ  زا  سپ  و 
تسا و ریزارـس  نم  يوس  زا  یئوکین  شناد و  زا  دنت  سب  يرابگر  دنادرگ ، یم  ار  اج  همه  هک  متـسه  ینینهآ  هنوتـس  نوچمه  نم  روشک ،
زا مشچ  هدیـشوپ  رد  رگید  ینهاریپ  مدرک و  اهر  ار  هماج  نآ  نم  سپ  دهدن ، يرای  مدنلب  هاگیاپ  هب  ندیـسر  رد  ار  نآ  يا ، هدنرپ  چیه  لاب 
هک میامن  یئابیکش  يا  هدننک  روک  یکیرات  رب  ای  مرب  نتخات  وا  رب  مزیخرب و  اهنت  تسد  اب  ایآ  هک  مدیشیدنا  دوخ  راک  رد  متسب و  ینارنامرف 
هب ات  دـنرب  یم  جـنر  نادـنچ  نآ  هنیمزرد ي  نیتسار  شیک  هب  ناگدـنورگ  دزاس و  یمهدرمژپ  ریپ و  ار  نالاسدرخ  هدوسرف و  ارنالاسگرزب 

ممشچ رد  راخهک  يا  هنوگ  هب  مه  نآ  مدرک  یئابیکش  سپ  تسا ، رت  کیدزن  درخ  نیئآ  هب  یئابیکش  مدید  دنباتـش ، ناشراگدرورپ  رادید 
يوگ تفر و  دوخ  هار  هبنانآ  زا  سک  نیتسخن  ات  دور ، یم  جاراـت  هب  متـسیرگن  یم  ار  شیوخ  ثاریم  هک  ارچ  میولگ  رد  ناوختـسا  دوب و 

دنکفا باطخ  رسپ  يوس  هب  ار  شیوخ  زا  سپ  یئاورنامرف 
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دنارنابزب : ار  یشعا  هدورس  یلع ، ماگنه  نیا  - 
. دوش یم  يرپسیگدوسآ  اب  هک  رباج  ردارب  نایح  زور  اب  درذگ  یم  رتش  تشپ  رب  يراوس  جنر  اب  هک  نم  زور  نایم  تسا  اه  یئادـج  هچ  " 

" 
زین شگرم  زا  سپ  يارب  دنریگب  هدیدن  يو  زا  يربنامرف  رد  ار  ناش  نامیپ  تساوخ  یم  مدرم  زا  یگدنز ، ماگنه  رد  دوخ  هک  نآ  اب  اتفگش 

شخب دوخ  نایم  رتش  ناتـسپ  ود  نوچمه  ار ، یئاورنامرف  رگجارات ، ود  نیا  ات  دیـشک  نایم  ردیکی  دوس  هب  ار  اـه  تسب  دـنب و  ناـمه  ياـپ 
هب دـیزغل و  یم  رایـسب  ازفا ، جـنر  يرادـید  تشاد و  راومهانو  دـنت  ینخـس  هک  دراذـگاو  وخ  تشرد  سب  یـسک  هب  ار  راک  يرآ  دـندرک ،
رتش ینیب  درادهگن  تخس  ار  راهم  رگا  هک  دوش  راوس  شکرـس  رتش  رب  هک  دندوب  یـسک  نانوچ  وا  ناهارمه  تخادرپ ، یم  یهاوخ  شزوپ 

ههاریب راتفرگ  وا  راگزور  رد  مدرم  هک  دنگوس  يدنوادخ  تایح  هب  سپ  ددرگ  یم  نوگنرسهاگترپ  رد  دنک  اهر  رگا  دوش و  یم  هراپ 

هحفص 182 ] ] 

تفر و دوخ  هار  هب  مه  وا  ات  مدومن  یئابیکـش  اهرـس - درد  یتخـس  و  زارد - راگزور  نآ  رب  زین  نم  دندش و  یماران  یگنر و  دـنچ  يور و 
ناـمه رب  نم - يرترب  رد  اـجک  یئاروـش  هچ  هک  ار  ادـخ  مناـشیا . زا  یکی  زین  نم  وا  ناـمگ  هب  هک  درپـس  یهورگ  هـب  ار  اورناـمرف  شنیرگ 

یهارمه دـنتفر  هک  یئاه  بیـشن  زارف و  رد  مه  زاب  یلو  مریگب ؟ ياج  ناـنگمه  هنوگ  نیا  راـنک  رد  اـت  دوب  یئارچ  نوچ و  سک - نیتسخن 
ياه هزیگنا  تفاـی و  شیارگ  دوخ  نزردارب  هب  مه  یمود  دـینادرگ و  يوس  رگید  هب  ور  تشاد  نم  هب  هک  يا  هنیک  زا  یکی  اـت  مدرک  ناـش 

نادنزرف تخادرپ و  دیمارخ  هب  هنادنسپ  دوخ  شندادنوریب  ياج  هاگن و  دروخ و  نایم  هتساخ  ربهتسد  نیا  زا  سک  موس  هک  رگید ، دنـسپان 
هنیمز درک  هچنآ  دـش و  هبنپ  شیاه  هتـشر  ات  ار ، يراهب  هایگ  نارتش  هک  دـنروخ  یم  نانچ  ار  ادـخ  یئاراد  هتـساخ  اپ  هب  وا  اـب  زین  شناـکاین 

دینادرگنوگنرس ... ار  يو  شا  يروخ  رپ  دیچ و  ار  وا  گرم 
ناتساد نایاپ  ات 

هیقشقش ینارنخس  نارگ  وگزاب 

ار نآ  ینس - هعیش و  زا  دنداتسوا - يرگشرازگ  رنهرد  هک  یناسک  دنا و  هتفگ  رایسب  نخس  نآ  هرابرد  هدیمان و  هیقـشقش  ار  ینارنخـس  نیا 
دراد یمن  رب  ارچ  نوچچیه و  تسا و  نشور  يو  زا  نآ  ندوب  هک  دنا  هدرمش  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  ياه  ینارنخـس  زا  هدروآ و 
هکنآ زا  شیپ  نیتسخن و  ياه  هدس  نامه  رد  اریز  هتفاب  مه  هب  یضر  فیرـش  ار  اه  نیا  دیوگ  یم  هک  دینـش  دیابن  ار  نادان  نآ  نخـس  سپ 

اب دنا  هدمآ  وا  زا  سپ  ای  هتسیز  یم  راگزور  کی  رد  يو  اب  هک  مه  یناسک  دنا و  هدرک  شرازگ  ار  نآ  ناسک  رایسب  دوش  هتسب  یضر  هفطن 
دماجنا  یمن  وا  هار  هب  هک  يرگید  ياه  هریجنز 

هحفص 183 ] ] 

: نانآ زا  یهورگ  کنیا  دنا و  هدروآ  ار  نآ 
هدمآ یناعملا "  للعلا " و "  رد "  يدولج  یشرازگ  هریجنز  رد  هکنانچ  لاس 228  هب  هتشذگرد  ینامح  دیمحلا  دبع  رسپ  ییحی  ظفاح  - 1

. تسا
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ار نآ  اه " ص 237 - هتکید  یلاما =  رد "  یـسوط  ام : هورگ  ياوشیپ  هتفگ  هب  - هک لاس 246  رد  هتـشذگ  رد  یعازخ  لبعد  رفعج  وبا  - 2
. تسا هدومن  وگزاب  يو  نابز  زا  ار  نآ  زین  یلع  نسحلا  وبا  شرداربو  هدرک  شرازگ  سابع  رسپ  زا  دوخ  هریجنزاب 

نارگ وگزاب  زا  اه "  نیئآ  ياه  هزیگنا  عیارشلا =  للع  هتفگ "  هب  هک  ای 280  لاسهب 274  هتشذگ  رد  یقرب  دمحم  رسپ  دمحا  رفعج  وبا  - 3
. تسا ینارنخس  نیا 

ناراگتسر هورگ  هیجانلا =  هقرفلا  رد "  هچنانچ  هتـشذگ  رد  لاس 303  رد  هک  ینـس  ناشیدنا  نشور  نایلزتعم - ياوشیپ  یئابج  یلع  وبا  - 4
. تسا نارگ  وگزاب  نیمه  زا  هدمآ  ج 8 ص 161 - یسلجم - زا  اهایرد "  راحب =  یفیطق و "  میهاربا  داتسا  زا  " 

رد نایسابع و  روتسد  تارف - نب  یلع  نسحلا  وبا  هک  متفای  نهک  ياهتشون  تسد  رد  ار  ینارنخـس  نیا  دسیون : دوخ  حرـش  رد  مثیم  نبا  - 5
. دوب هتشون  نآ  رب  يزیچ  لاس 312 - هب  هتشذگ 

وگزاب زا  ج 1 ص 69 - دوخ - حرش  رد  دیدحلا  یبا  نباهتفگ  هب  هتـشذگ  رد  رد 317  هک  نایلزتعم  ناداتـسا  زا  یکی  یخلب  مساقلا  وبا  - 6
. تسا ینارنخس  نیا  نارگ 

میبای یم  رد  اه  شرازگ  زا  هچنآ  رابخالا =  یناعم  رد "  هکنانچ  زین  لاس 332 - هب  هتشذگ  رد  يرصب - يدولج  زیزعلا  دبع  دمحا  وبا  - 70
داد فاصنالا =  دوخ "  شراگن  رد  میدرب  ار  شمان  هک  یخلب  مساقلا  وبادرگاـش  هبق  نبا  رفعج  وبا  تسا 8 - نارگوگزاب  نیمه  زا  هدمآ  " 

نارگ وگزاب  ار  وا  دوخ - حرـش  رد  مثیم  نبا  زین  و  ج 1 ص 69 - دوخ - حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  هکنانچ  هدروآ  ار  ینارنخـس  نیا  یهد " 
دنا . هدرمش 

هحفص 184 ] ] 

جهن رب " وا  شرازگ  رد  يدـنوار  بطق  هریجنز  ردهچنآ  داینب  رب  هتـشذگ - رد  لاس 360  رد  هک  زین  یناربط  دمحا  رـسپ  نامیلـس  ظفاح  - 9
. تسا نارگ  وگزاب  نیمه  زا  هدمآ - یئوگ "  اویش  هویش ي  هغالبلا = 

ار ینارنخـسنیا  رابخالا "  یناعملا  عیارـشلا " و "  للع  دوخ "  شراـگن  ود  رد  لاس 381  رد  هتـشذگ  رد  یمق  هیوباـب  نبا  رفعج  وبا  - 10
. تسا هدروآ 

يرای هب  ار  ینارنخس  نیا  الاب  شراگن  ود  رد  قودص  ام  ياوشیپ  هک  لاس 382 ، رد  هتشذگ  رد  يرکسع  هللا  دبع  رسپ  نسح  دمحا  وبا  - 11
تسا . هدرک  شرازگ  يو  ياه  هتفگ 

يوس "  رگید  هب  یهاگن  " 
رد هدرمـش و  هیقـشقش  نارگ  وگزاب  زا  ار  درم  نیا  ص 22"  تسیچ ؟ هغالبلا  جـهن  هغالبلا =  جـهن  وه  ام  رد "  یناتـسرهش  روشناد ، رورس 
هن اسر و  شنیتسخن  نخـس  هن  هک  هتخانـش  موس  هدس  مدرم  زا  ار  يو  هدرک  دای  ار  وا  هک  رد ص 23  هتسناد و  لاس 395  رد  ار  وا  تشذگ 

دمحا وـبا  ناـمه  هیقـشقش - رگ  وگزاـب  يرکـسع - هللا  دـبع  رـسپ  نسح  هک  هدـنام  هدیـشوپ  يو  هدـید ي  زا  اریز  تسا  تسرد  یکی  نـیا 
لاله وبا  يو  هک  هتشادنپ  یناتسرهش  یلو  هدش ، هداز  رد 293  هتشذگ و  رد  لاس 382  رد  هک  تسا  اه "  هدنرادزاب  رجاوزلا =  هدـنراگن " 

لاس هن  هدرک  دای  هک  مه  یلاس  تسا و  يرکـسع - دـمحا  وبا  درگاش  اـهزاغآ " و  لـئاوالا =  هدـنراگن "  يرکـسع - هللا  دـبع  رـسپ  نسح 
 = ءابدالا مجعم  رد "  ار  يرکسع  نسح  ود  ره  همان  یگدنز  تسا و  هدرب  نایاپ  هب  ار  لئاوالا "  شراگن "  هک  تسا  یلاس  هکلب  وا - گرم 

ناریذپ " ص 221 . نخس  يوزرآ  هاعولا =  هیغب  رد "  زین  و  ات 268 - ج 8 ص 233  تفای - ناوت  یم  نارونخس "  همان ي  گنهرف 
هدروآ ار  نآ  یئامنهر " ص 135  داشرالا =  دوخ "  شراگن  رد  یضر  فیرـش  داتـسا  لاس 412  رد  هتـشذگ  رد  دیفم  هللا  دـبع  وبا   - 12

. تسا
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زا يا  هراـپ  يرگنـشور  هب  شیوخ  هاوخلد  يا  هنوگ  هب  ینغملا "  دوخ "  شراـگن  رد  رد 415  هتشذگ  رد  یلزتعم  رابجلادبع  یـضاق  - 13
هتساخرب ینارنخس  نیا  ياهزارف 

هحفص 185 ] ] 

ياج ناگدـنورگ  ياورنامرف  زا  شیپ  هک  دـشاب  یناـسک  شهوکن  نآ  يـالبال  رد  هک  دریذـپ  یمن  هتفرگ و  هدـیدن  ار  نآ  ینوریب  گـنر  و 
. دشک یمننایم  هب  تسا  یلع  زا  ینارنخس  هکنیا  رد  ار  یئارچ  نوچ و  هنوگچیه  ياپ  همه  نیا  اب  دنتسشن و  ربمایپ 

نارگ وگزاب  نیمه  زا  هدمآ  جـهنلا "  حرـش  رد "  يدـناور  هریجنز  رد  هچنآ  داینب  رب  لاس 416  رد  هتـشذگ  رد  هیودرم  رکبوبا  ظفاح  - 14
. تسا

گتهرف هاگشدرگ  هدنکارپ و  ياهرهوگ  بادالاههزن =  رردلا و  رثن  دوخ "  شراگن  رد  لاس 422  رد  هتشذگ  رد  یبآ  دعس  وبا  ریزو  - 15
. تسا هدروآ  ار  نآ  يرونخس "  و 

" ص 203- رگنامرد - یفاشلا =  رد "  ار  نآ  زا  يا  هراـپ  هتـشذگرد  لاس 436  رد  هک  یضر  فیرش  رتگرزب  ردارب  یضترم  فیرـش  - 16
تسا . مانب  راتفگ  دسیون : یم  هدرک  دای  ار  نآ  زاغآ  زین  رد ص 204  دراد و  دنلب  يا  هزاوآ  دیوگ : هدروآ 

رد ص327"  زین  تسا - هدروآ  رگنامرد "  هدرشف  یفاشلا =  صیخلت  رد "  ار  نآ  هتشذگرد - لاس 460  رد  یسوط  ام  هورگ  ياوشیپ  - 17
 " زا جرد 3 ص 509  شا  همان  یگدنز - هک  رافح  رفعج  رـسپدمحم  رـسپ  لاله  حـتفلا  وبا  دیـس  نابز  زاو  اه  یعازخ  هار  زا  دوخ  یلاما " 

. تسا هدش  دای  يرون  روشناد  هماخ  هب  كردتسم " 
یم تسا " ص 383  مدرم  دزنابز  هک  یئاه  هتفگ  زا  يا  هدمآ  درگ  لاثمالا =  عمجم  رد " لاس 518  هب  هتشذگ  رد  ینادیم  لضفلا  وبا  - 18

زا ادخ  هک  سابع - رسپ  اریز  هدش  هدیمان  هیقـشقش  هک  دراد  ياینارنخـس  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  یلعناگدنورگ - ياورنامرف  و  دسیون :
هک اـج  ناـمه  زا  ار  نخـس  هلاـبند  دوـش  هچ  ناگدـنورگ  ياورناـمرف  يا  تفگ : يو  هب  دـیرب  ار  شنخـس  یلع  نوـچ  داـب - دونـشخ  ود  ره 
. تفرگ مارآ  هتشگرب  شیوخ  ياج  هب  ودرک  دنچ  یگناب  هک  دوب  يا  هقشقش  تسا ، رود  يراک  نینچ  سابع  رسپ  تفگ : يریگب  يدناسر 

هحفص 186 ] ] 

نیا يوحنیطـساو  قدصم  وبا  تشذـگرد و  لاس 567  هب  هک  باـشخ - نبا  هب  رادربماـن  يدادـغب - دـمحا  رـسپ  هللا  دـبع  دـمحم  وبا  - 19
. میروآ یمهراب  نیا  رد  ار  وا  راتفگ  نیا ، زا  سپ  هدناوخ و  يو  رب  ار  ینارنخس 

نبا رگید - ظفاح  ود  هارزا  ار  ینارنخس  نیا  هغالبلا "  جهن  حرـش  رد "  هتـشذگ  رد  لاس 583  هب  هک  يدـنوارنیدلا  بطق  نسحلا  وبا  - 20
یضر ندش  هداز  زا  شیپ  دنچ  يراگزور  هک  متفای  هتشون  اج  ود  رد  ار  ینارنخـس  نیا  میوگ : یم  دسیون : یم  هدروآ و  یناربط - هیودرم و 

هک نایلزتعم  ناداتـسا  زا  یبعک - مساقلا  وبا  درگاش  هبق  نبا  رفعج  وبا  زا  فاصنالا "  باتک "  ياـه  تسویپ  رد  یکی  دـندوب  هداد  شراـگن 
هللااب ردتقملا  روتـسد  تارف  رـسپ  دمحم  رـسپ  یلع  نسحلا  وبا  هک  يا  هتـشون  تسد  رد  يرگید  و  هتـشذگ - رد  یـضر  ندـش  هداز  زا  شیپ 

يراگزور هتشون ، تسد  نآ  هک  مراد  دنمورین  ینامگ  دوب و  هتشاگن  نآ  رب  يزیچ  یضر ، ندش  هداز  زا  شیپ  لاس  دنا  تصـش و  یـسابع ،
. دوب هتفای  شراگن  دهن  ناهج  هب  ياپ  تارف  نبا  هکنآ  زا  شیپ  دنچ 

اهوگاتفگ ص جاجتحالا =  دوخ "  شراگن  رد  هتشذگ ) رد  لاس 588  رد  هک  بوشآ  رهش  نباناداتسا  زا  یکی   ) یـسربط روصنم  وبا  - 21
... هک دنا  هدروآ  سابع  رسپ  زا  نوگانوگ  ياه  هار  زا  نارگ  وگزاب  زا  یهورگ  دسیون : یم  هدروآ و  ار  نآ   " 95
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: دیوگ هدناوخ و  باشخ  نبا  دـمحم  وبا  رب  ار  ینارنخـس  نیا  لاس 605  رد  هتـشذگ  رد  يوحن  یحلـص  بیبش  رـسپ  قدصم  ریخلا  وبا  - 22
هک مدروخن  سوسفا  نانچ  زیچ  چیه  رب  زگره  هتفگ : سابع  رسپ  هک  اجنآهب  مدیسر  مدناوخ و  باشخ  نبا  دمحم  وبامداتـسا  رب  ار  نآ  نوچ 

ومع هکدنام  مه  يزیچ  رگم  متفگ : یم  سابع  رسپ  هب  مدوب  اجنآ  نم  رگا  تفگ  باشخ  نبا  ، ار دوخ  نخس  یلع  ندرکن  لابند  ندیرب و  رب 
دراذگن اج  هب  يزیچ  ناینیـشیپ  يارب  هن  ناینیـسپ و  يارب  هن  یتسارهب  هک  وا  دشاب ؟ هدرواین  ینارنخـس  نیارد  هتـشادهاگن و  لد  رد  تا  هداز 

تفگ دنشاب  هتسب  یلع  رب  غورد  هبنآ  هدوب و  یگتخاس  ینارنخـس  نیا  هک  دیاش  نم  رورـس  متفگ  وا  هب  نم  دوب و  خوش  يو  : تفگ قدصم 
مدرم متفگ : تفگ  یقدصم  وت  مناد  یم  هکنانچ  تسوا  زا  راتفگ  نیا  مناد  یم  نم  دنگوس ، ادخهب  هن 

هحفص 187 ] ] 

نیا هب  میا و  هدـید  ار  وا  ياه  هتـشون  اه و  هدورـس  ام  راتفگ ؟ هویـش  نیا  واـجک  یـضر  ادـخ ، هب  هن  تفگ  دـنا  هدنابـسچ  فیرـش  هب  ار  نآ 
لاس تسیود  هک  مدید  یئاه  هتشاگن  رد  ار  ینارنخس  نیا  نم  ادخ  هب  تفگ  سپس  هتفاین  نامزاس  نآ ، هتشر  رد  تسین و  کیدزن  ینارنخس 
هماخ هب  مناد  یم  مسانـش و  یم  ار  اهنآ  همه  هک  مدید  یئاه  سیون  تسد  رد  ار  نآ  مه  دوب و  هتفای  شراگن  یـضر  ندـمآ  دـیدپ  زا  شیپ 
حرش هب "  دیرگنب  دنا  هتسیز  یم ، یضر - ردپ  بیقن - دمحا  وبا  ندش  هداز  زاشیپ  هک  تسا  ینازادرپ  نخـس  نادنمـشناد و  زا  کی  مادک 

دیدحلا ج1 ص 69" یبا  نبا  حرش  مثیم " و "  نبا 
زا هاتوک  ینخس  اب  قشقش  هژاو  رد  ج 2 ص 294 "  هیاهنلا - رد "  لاس 606  هب  هتشذگ  رد  يرزج  ریثا  نبا  تاداعسلا  وبا  نیدلا  دجم  - 23
هب سپـس  درک  دـنچ  یگناب  هک  دوب  يا  هقـشقش  نآ  يو : ینارنخـس  نآ  رد  یلع  راـتفگ  تسا  هشیر  نیمه  زا  دـسیون : یم  هدرک و  داـی  نآ 

. تفرگ مارآ  تشگرب و  شیوخ  ياج 
هار زا  ار  ینارنخـس  نیا  شیوـخ  روآ "  داـی  هرکذـت =  زا "  رد ص 73  لاـس 654  هب  هتـشذگ  رد  يزوج  نبا  هداز  رتـخد  رفظملا  وبا  - 24

ار نآ  زا  يا  هراپ  دنـسانش و  یم  هیقـشقش  مان  هب  ار  نآ  دـسیون : یم  وهدرک  وگزاب  سابع  يو  هریجنز  اب  يرابنا  سیفن  مساقلا  وبا  شداتـسا 
يروآدای اه  هژاو  رد  یئاه  یئادج  اب  سپـس  مروآ ، یم  ار  نآ  همه  نم  هتخادنا و  ار  رگید  يا  هراپ  هدروآ و  هغالبلا "  جهن  هدـنرآ "  درگ 

. دزادرپ یم  نآ 
ياـهزارف زا  يرایـسب  دـیوگ  ص 69 "  ج1  جــهنلا =  حرــش  رد "  لاـس 655  هـب  هتـشذگرد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نـبا  نیدـلا  زع  - 25

هب دوب و  هلزتعم - هخاش  ود  زا  یکی  نایدادغب - هاگـشزومآ  ربهار  هک  مدید  یخلب  مساقلا  وبا  نامیاوشیپ  ياه  هتـشاگن  رد  ار  ینارنخـسنیا 
وبا شراگن  رد  ار  نآ  زا  يرایـسب  مه  تسیز و  یم  ردـتقملا  یئاورناـمرف  رد  دـشوپب  یتسه  هماـج  یـضر  هک  نآ  زا  شیپ  زارد  يراـگزور 
وبا داتـسا  رب  رفعج  وبا  نیا  دراد ، مان  فاصنالا "   " باتک يو  هتـشاگن  دوب و  یماما  ناسانـش  تدیقع  زا  یکی  دوخ  هک  مدید  هبق  نبا  رفعج 

رادنپ زا  رترب  يادخ  یضر - هک  نآ  زا  شیپ  راگزور و  نامه  رد  ودرک  يدرگاش  شدزرمایب =  رادنپ  زا  رترب  يادخ  یخلب - مساقلا 

هحفص 188 ] ] 

. تشذگ رد  دهن  یتسه  ناهج  هب  ياپ  دزرمایب - ار  وا 
روتـسد تارف  نب  هک  تساهدروآ  نهک  يا  هتـشبن  يور  زا  ار  ینارنخـس  نیا  لاس 679  هب  هتـشذگ  رد  ینارحب  مثیم  نبا  نیدـلا  لامک  - 26

نخـس هدروآ و  هبق  نبا  هماخ  هب  فاصنالا "  هماـن "  زا  ار  نآ  مثیم  نبا  زین  هدوب  هتـشاگن  نآ  رب  يزیچ  لاس 312  هب  هتشذگ  رد  نایـسابع و 
. تسا هدرک  دای  هدناوخ - يو  رب  ار  نآ  ریخلا  وبا  هک  ار  نیا  مه  و  میتشون - مه  ام  هک  نآ ، هرابرد  ار  باشخ  نبا 
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 " نایزات نابز  برعلا =  ناسل  دوخ "  شراگن  رد  هتشذگ  رد - لاس 711  رد  هک  يرصم  یئاقیرفا  روظنمنبا  نیدلا  لامج  لضفلا  وبا  - 27
نآ تسا " : هدمآ  وا  زا  ینارنخـس  کی  يالبال  رد  داب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  - یلع راتفگ  رد  دـسیون : یم  قشقـش  هژاوریز  ج 12 ص 53 

 " تفرگ مارآ  تشگرب و  شیوخ  ياج  هب  سپس  درک  دنچ  یگناب  هک  دوب  ياهقشقش 
 = سوماقلا  " زا  رد ج 3 ص 251  هدرک و  دای  نآ  زا  ینخـس  هاـتوک  رد  ای 817  لاس 816  هب  هتـشذگ  رد  يدابآ  زوریف  نیدلا  دـجم  - 28

ار نخس  هلابند  رگا  دوش  هچ  تفگ : يو  هب  سابع  رـسپ  نوچ  هک  دنا  هدناوخ  هقیقـش  يور  نیا  زاار  یلع  ینارنخـس  نآ  دسیون : یم  ایرد " 
شیوخ ياج  هب  سپـسدرک  دـنچ  یگناب  هک  دوب  يا  هقیقـش  تسا ، رود  يراک  نینچ  سابع  رـسپ  خـساپ  يریگب  يدـناسر  هک  اج  نامه  زا 

تفرگ . مارآ  تشگرب و 

هحفص 189 ] ] 

لین يارسنخس  ياه  هدبرع 

ور ياه  شتآ  دوخ ، ياه  هدـبرعاب  لین  زورما  هدنیارـس  هک  نآ  زا  سپ  مهنآ  تفگ ؟ مناوت  هچ  زاب  میـشوپب  مشچ  هک  زین  اه  نیا  همه  زا  و 
نماد  ار  یشوماخ  هب 

هحفص 190 ] ] 

يارب یـشیاتس  ار  نآ  درآ و  یم  ناگدیدربارب  رد  هزات  دور ) یمن  دای  زا  زگره  ار - ادخ  هن   ) ار هدش  شومارف  ياهيراکهبت  نآ  دـنز و  یم 
يا هماکچ  رد  ینامداش  يزارفارس و  اب  هتخاس  دنلب  ار  دوخ  گناب  اه  يراکهزب  نآ  رب  زارد  یئاه  هدس  نتشذگ  زا  سپ  هتشادنپ و  ناینیشیپ 

دیوگ :  " یلع رمع و  یناشن "  ریز  هدورس ، رمع  هرابرد ي  هک 
هتفگ  یلع  هب  رمع  هک  تسه  ینخس   "و 

يا -! هدنیوگگرزب  هچ  يا و  هدنونش  دنمجرا  هچ 
منازوس  یم  ار  تا  هناخ  یهدن ، يربنامرف  تسد  رگا  هک 

دشاب نآ  رد  هدیزگرب  ربمایپ  رتخد  دنچ  ره  ینامب  هدنز  نآ  رد  مراذگ  یمن  و 
دروآ یمن  نابز  رب  ار  ینخس  رمعزج  سک  چیه 

وا " - نانابیتشپ  ناندع و  نامدود  راوسهش  ربارب  رد  مه  نآ  - 
شیاتـس هماکچ  نیا  دنا  هدمآ  مهارف  هک  ینمجنا  رد  ات  دنتخاس  اپرب  یمزب  لاس 1918 م  زاغآ  رد  رـصم  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  میوگب  هچ  و 

دننکارپب و ناهج  ياه  هنارک  رد  ار  نآ  ناش  هناهام  وهنازور  ياه  همان  و  دـنناوخ ؟ رب  اه  نآنایم  رد  هدـش  دای  ياه  هدورـس  هک  ار  رمعهمان 
یفطصم  نارطم و  لیلخ  نیما و  یلع  مراج و  یلع  يرایبا و  میهاربا  نیز و  دمحا  نیما و  دمحا  نوچمه  رصم - گرزب  نادرم 

هحفص 191 ] ] 
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يو درخ  هکیئارسنخس  نتفگ  نیرفآ  هب  تسا و  نیا  شا  هدورـس  هک  یناوید  ندنکارپ  هب  دنزادرپ  یم  دنیآ و  یم  نانآ  زج  کب و  یطایمد 
اب دنـشاپ و  یم  اه  لد  مخز  رب  کمن  میراچد  نآ  هب  هک  یتخـس  راگزور  رد  اه و  يراتفرگ  ياـنگنت  رد  هنوگ  نیا  هب  تسا و  هیاـپ  نیا  رد 
یم دولآ  لگ  مالسا  ناهج  رد  ار  شزاس  یتشآ و  كاپ  همـشچرس  درادن  يا  هزیگنا  دنـسپان  ياه  يدنب  هتـسد  زج  هک  یئاه  گناب  ایه  نیا 

دنهد . یم  ماجنا  یئوکین  راک  دنرادنپ  یم  دنیامن و  یم  یگدنکارپ  شوختسد  ار  ناناملسم  هچراپکی  رگنس  دنزاس ،
یسیونریز زین  یطایمد  نآ  رگنشور  دننک و  یم  پاچ  ون  زا  یپ  رد  یپ  ار  رمع - هرابرد  شا  هماکچ  هژیوب  ارسنخس - نیا  ناوید  مینیب  یم  و 

هتشاگن : هنوگ  نیا  هب  شتیب  نیمود  يارب 
دراد " . یمن  رانک  رب  رمع  دنزگ  زا  ار  یلع  دراد ، ياج  هناخ  نیا  رد  هدیزگرب  ربمایپ  رتخد  هک  نیا  دیوگب : دهاوخ  یم  " 

رمع هک  هدروآ  بیلک  رسپ  دایز  زا  هریغم  زا  ریزج  دیوگ " : هتشون  يربط  ریرج  رسپ  هک  ینخس  رد  دیوگ : دوخ  یگنـشور  زا  رد ص 39  و 
سپ دـندوب ، اجنآ  رد  دـندیچوک  هنیدـم  هب  ربمایپ  اب  هارمه  هک  ناـسک  نآ  زا  ینادرم  زین  ریبز و  هحلط و  دـمآ ، یلع  هناـخ  هب  باـطخ  رـسپ 

نوریب وا  يوس  هب  هدیشک  ریشمش  اب  ریبز  دیهدب ، يربنامرف  تسد  دیئآ و  رد  هب  هکنیا  رگم  منازوس  یم  امش  رب  هناخ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :
دیاب دشاب  یلظنح  یفوک  رشعم  وبا  نامه  دایز  نیا  رگا  هک  دندرک "  ریگتسد  ار  يو  هتـسج  شیوس  هب  داتفیب و  يو  تسد  زا  غیت  یلو  دش ،

مشچ  شیپ  رد  ار  شرازگ  نیمه  زرمایب  ادخ  ظفاح  دیآ ، یم  رب  هچنانچ  تفرگ و  هناوتشپ  ار  وا  نخس 

هحفص 192 ] ] 

هتفگ . نانچ  هک  هتشاد 
هب هتـسیاش  هزات و  یتشادرب  ای  شناد  زا  یهوبنا  هدوت  يارب  ایوگ  هک  دـنور  یم  دـنت  ناـنچ  هماـکچ  هدنیارـس و  نیا  شیاتـس  رد  مینیب  یم  و 

هکلب هدژم و  سپ  دـندرگ ، یم  هنامداش  نآ  زا  ناشکاپ  ربمایپ  هدوت و  هک  هدرک  غارـش  رمع  رد  يریگ  مشچ  يرترب  نانچ  ای  هدروآ  ناـغمرا 
نیرت کچوک  دنار  یم  نابز  رب  ارنخس  نآ  هنادنمزآ  هک  یسک  دزن  رد  اور و  تسار  هشوگ  رگج  هک  ربمایپ  نیرتگرزبهب  داب  هدژم  نارازه 

زا ار  نانآ  هتـسناوت  یمن  هتخانـش  رانک  رب  یـشزغل  هنوگ  ره  زا  ار  نآ  نادـنوادخ  ادـخ ، هک  يا  هناخ  رد  وا  ندوب  هتـشادن و  یـشزرا  جرا و 
یئاورنامرف زا  هب  هب  دشاب  ناس  نیا  هک  یـشنیزگ  رب  نیرفآ  مه  زاب  نیرفآ و  سپ  دنازوسن  ناشیا  رب  ار  هناخ  هک  درادهگن  رود  هب  يو  دنزگ 

دریذپ ! نایاپ  اه  یگیاپیب  نیا  هب  دنهد و  شماجنارس  دنهن و  نآ  هب  ندرگ  اه  ساره  میب و  نیا  اب  هک  يا 
زاسپ ندروآ و  مالـسا  زا  شیپ  وا - هک  میا  هدید  هفیلخ  نیتسخن  یگدنز  رد  یـسررب  اب  اریز  میزادرپب  میهاوخ  یمن  اه  نیا  همه ي  هب  هک 

سب و هدرک و  گرزب  ار  وا  ربمایپ  ینیـشناج  هب  شندـش  هدـیزگ  رب  اهنت  هدوب و  ناسکی  يداـع  مدرم  رگید  اـب  شا  یناور  هیامرـس ي  نآ -
. شا یناور  ياه  شنم  دنا 2 - هدرمش  وا  يارب  هک  یئاه  يرترب  - 1 میزادرپ . شهوژپ  هب  هنیمز  ود  رد  میهاوخ  یم  اهنت  نونکا 

دنا هدرمش  رکبوب  يارب  هک  ییاه  يرترب 

نآ ایآ  و  هدیـسر ؟ دشاب  وا  يرترب  رگـشیامن  هکینخـس  یتسار  هب  شنادناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ناربمایپ - نیرت  گرزب  زا  ایآ 
همه دننام  میراد و  یم  اوفرگن  فرژ  هب  ار  هشیدنا  اجنیا  رد  ام  تسا ؟ تسرد  دـنا  هدروآ  وا  شیاتـس  رد  هک  يرایـسب  ياه  شرازگ  همه 

رنه نایاوشیپ  زا  هچنآ  رگم  مینادرگ  یمن  راوتـسا  ینخـس  چـیه  هیاپ  رب  ار  دوخ  يرواد  دنتـسه  تسرد  یتشادرب  يوجتـسج  رد  هک  ناـسک 
یبایزرا  اب  ار  نآ  سپس  میروآ  یم  دنهن - یم  یئادج  نآ  تسردان  تسرد و  نایم  هک  ثیدح -

هحفص 193 ] ] 
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مینک . یم  لابند  دهد  شا  يرای  هک  یشرگن  و 
یئاه ثیدـح  هک  هک  ار  یئاه  هنیمز  مه  شراگن ، نایاپ  رد  دـیوگ : یم  هداعـسلا "  رفـس  شا "  هدـش  پاچ  شراگن  نایاپ  رد  يدابآ  زوریف 

هب اه  نآ  زا  يزیچ  سانـش ، ثیدح  نایاناد  دزن  ار  هچنآ  مه  مینک و  یم  دای  هتـسب  رـس  تسین  تسرد  اهنآ  زا  يزیچ  هدمآ و  اه  نآ  هرابرد 
دسیون : یم  هک  یئاج  ات  درامش ، یم  ار  هنیمز  دنچ  سپس  هدیدرگن . هتخانش  ینشور 

تسا ثیدح  نیا  رت ، هزاوآدنلب  دنا  هتخاس  هراب  نیا  رد  هجنآ  همه  هنایم  زا  داب :- دونـشخ  يو  زا  ادخ  ور - تسار  رکبوب  ياه  يرترب  هنیمز 
ولد رد  زیچ  چـیه  دـنوادخ  هک : نیا  زین  وهژیو  يا  هنوگ  هب  رکبوب  يارب  دـیامن و  یم  يور  یناـگمه  يا  هنوگ  هب  مدرم  ياربدـنوادخ  هک :

شیارگ ششک و  نوچ  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - هک : نیا  زین  و  تخیر . مه  رکبوب  هنیس  رد  رگم  تخیرن  نم  هنیس 
هدـنرب رـس  رب  مدرم  هک  میتسه  یبسا  ود  نوچمه  رکبوب  نم و  هک : نیا  زین  و  دیـسوب . یم  ار  رکبوب  شیر  تفای  یمیگریچ  وا  رب  تشهب  هب 

هتفاب نیا  ياه  هدننام  و  دیزگرب . ار  رکبوب  ناور  دیزگرب  ار  اه  ناور  دـنوادخ ، نوچ  هک : نیا  زین  و  دـننک . يدـنب  ورگ  اهنآ  زا  یکی  ندـش 
دسانش . یم  ار  اه  نآ  ندوب  تسردان  يرگنشور  چیه  یب  سک - ره  درخ  هک  اه  غورد  واه 

ار نآ  زج  هقف و  ياـه  هنیمز  زا  هنیمز  دـص  ات 424 "  صاه 419  هتفهن  زا  يرادرب  هدرپ  اـفخلا =  فشک   " دوخ شراـگن  رد  ینولجع  زین  و 
ینانخـس ای  تسین "  یتسرد  ثیدح  چیه  هراب  نیا  رد  ای " : هدیـسرن "  یتسردهاگیاپ  هب  یثیدح  چیه  هراب  نیا  رد  دـسیون " : یم  هدرمش و 

هنیمز نیا  رد  هچنآهمه  نایم  زا  داب :- دونشخ  وا  زا  ادخ   - ور تسار  رکبوب  ياه  يرترب  دسیون : یم  رد ص 419  زارف و  ود  نیا  هب  کیدزن 
يا  هنوگ  هب  مدرم  يارب  دنوادخ  هک : تسا  ثیدح  نیا  رت  هزاوآ  دنلب  دنا  هتخاس 

هحفص 194 ] ] 

میدروآهک . يدابآزوریف  نخس  نایاپ  ات  هژیو  ياهنوگ  هب  رکبوبا  يارب  دیامن و  یم  يور  یناگمه 
يرترب رد  هچنآ  نیرت  هزاوآ  دنلب  زا  ثیدـح   302 ات 30 "  ج 1ص 186  یگتخاس =  ياه  دیراورم  هعونـصملا =  یلائللا  رد "  یطویـس  و 

دای اه  نآ  هرابرد  ار  ثیدح  نارادساپ  تشادرب  هتخانش و  اوران  هرسان و  ياه  مرد  نوچمهو  یگتخاس  ار  نآ  هدروآ و  هدیـسر  رکبوب  ياه 
سکچیه اه  نآ  يراگنا  تسرد  رد  هک  دنا  هتـشادنپ  یئاه  ثیدـح  زاار  اه  نامه  ناگدـنراگن ، ام ، کیدزن  ياه  هدـس  رد  هکنیا  اب  هدرک ،

. دنا هتفریذپ  ار  نآ  یتسار  ناگمه  ایوگ  هک  دنا  هدرک  شرازگ  ار  نآ  نانچ  شا - هریجنز  زا  يدای  یب  اورپ و  یب  درادن و - يراگزاسان  رس 
مه ار  یکی  ثیدـح  یـس  نیا  ناـیم  زا  هک  هدـمآ  یم  راوشد  نارگ و  هدرپـس  یم  هار  هورگ  نیا  یپ  رد  وکین  مرن و  هک  زین  یطویـس  رب  هتبلا 
هب هک  ارم  هدرک " : شرازگ  دنا  هتسب  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - هب  هک  ار  نخس  نیا  رد ص 296  درامشن و  تسرد 

 " نم نیشناج  رکبوبا  تسا و  ادخ  هتخیگنارب  دمحم  دندوب  هتـشون  نآ  رد  هک  متفای  رگم  متـشذگن  ینامـسآ  جیه  رب  دندرب  الاب  اه  نامـسآ 
داتسا هک  تسه  میهاربا  رسپ  زاس  ثیدح  هللا  دبع  نآ  شرازگ  هریجنز  رد  هک "  ارچ  درامش  یم  یگتخاس  ار  نآ  هتسشن و  يرواد  هب  سپس 

 " دنا . هدیهوکن  ناگمه  زین  ار  دیز  رسپ  نمحرلا  دبع  يو 
دسیون : یم  ماجنارساه  نیا  همه  اب 

نآ زا  هن  تسا و  یگتخاس  هن  هک  متفایرد  ات  متساوخ  یئوکین  دنوادخ  زا  هدرک و  هراختـسا  ثیدح ، نیا  هرابرد  يرواد  يارب  میوگ : یم  " 
هریجنز اب  ار  دوخ  ياه  هاوگ  سپـس  دراد "  رایـسب  هاوگ  نوچ  تسا  نسح  شوخ و  یثیدـح  هکلب  دـینادرگ  شرگنهدولاش  ناوتن  هک  هنوگ 

تسین و تسرد  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دنک  یم  دای  یئاه 
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زا هدـشن و  هتخانـش  هک  یئانـشآان  ای  دـنا  هدـیهوکن  اروا  همه  هک  یـسک  ای  تفای  ناوت  یم  وگغورد  اـی  زاـس  ثیدـح  کـی  مادـک ، ره  رد 
یمن کین  ار  يدب  دنوادخ ، زا  نتـساوخ  یئوکین  هراختـسا و  هک  هتـسنادن  هزادنا  نیا  یطویـس  دـنک ، یم  شرازگ  دوخ  نوچمه  یـسانشان 

دنادرگ . یمن  رب  انشآ  هدیدنسپ و  يا  هنوگ  هب  ار  هتخانشن  هتسیاشان و  دنک و  یمن  تسد  ار  هدیسر  دنزگ  ودنادرگ 
هتفر  ناشورف  بالگ  غارس  هب  یناوج  یباداش  يوجتسجرد  " 

دشیدنایب " ؟ يا  هراچ  دناوت  یم  شورف  بالگ  هدرک  هابت  راگزور  تشذگ  ار  هچ  نآ  رگم  و 
نایم زا  ار  شرازگ  کی  یگیاپ  یب  نیغورد ، ياه  هاوگ  دور و  یمن  فازگ  هب  هداد  ناشن  هک  یئوکین  هار  ندومن  هدوهیب  رد  كاپ  دنوادخ 

هدیهوکن و ای  دنزاس  ثیدح  ای  شرازگ  ياه  یجنایم  زا  کیره  دسیون  یم  راکـشآ - ثیدح - نارادساپ  هک  نآ  زا  سپ  مه  نآ  درب  یمن 
: اه هاوگ  نآ  ياه  هریجنز  مه  نیا 

. تشذگ موس  پاچ  زا  مجنپ ص 325 و 303  دلج  رد  هک  يدادغب  رونخس  هریجنز  - 1
نمحرلا دبع  يو  داتـسا  تسا و  نآ  ياه  یجنایم  زا  يرافغ  میهاربا  رـسپ  زاس  ثیدح  هللا  دـبع  هک  شیوخ  دنـسم "  رد "  رازب  هریجنز  - 2

هعونصملا یلائللا  همان ج 6 ص 178 " و "  تسرد  نتساریپ  بیذهتلا =  بیذهت  رد "  هچنانچ  دنا  هدرک  شهوکن  ار  وا  همه  هک  دیز  رـسپ 
. هدمآ ج 1 ص 296 " 

- تشذگ مجنپ  دلج  رد  هچنانچ  تسا و  وا  ناتساد  يدادغب و  رونخس  هار  نامه  هک  نیئآ "  هویـش و  هنـسلا =  رد "  نیهاش  نبا  هریجنز  - 3
. تسین تسرد  رجح - نبا  ویبهذ  يرواد  داینب  رب 

یم نآ  يروآداـی  زا  سپ  جیلائللا 1 ص 297 "  رد "  یطویـس  هک  رگ "  وگزاب  کی  اـب  یئاـه  شرازگ  دارفـالا =  رد "  ینطقراد  هار  - 4
ار  سکچیه  ود  نیا  زج  هدرک و  شرازگ  جیرج  نبا  نابز  زا  لیضف  رسپ  دمحماهنت  ار  نیا  هتفگ : ینطق  راد  دسیون :

هحفص 196 ] ] 

: هتفگ زین  نابح  نبا  تسین و  تسرد  هتفگ : هدرمش و  اپ  یب  نانخس  زا  ار  نآ  يرس  هار  زا  هدنراگن  دشاب و  هتفگ  زاب  ار  نآ  هک  مسانش  یمن 
تخادرپ . وگتفگ  هب  دیاشن  مصاع  رسپ  يرس  نخس  اب 

پاچ زا  مجنپ ص 231  دلج  رد  يو  تشذگ  رـس  هک  تسا  نایوگغورد  زا  یکی  ثیدح  نیارگـشرازگ  مصاع  رـسپ  يرـس  دـیوگ : ینیما 
تسانآ و ياه  یجنایم  زا  نایوگغورد - زا  یکی   - دلاجم رسپ  لیعامسا  رـسپ  رمع  هک  درادمه  يرگید  هریجنز  ینطق  راد  تشذگ و  مود 

. تسیا وگغورد  رمع  نیا  رس  ریز  نآ  دنزگ  تسین و  تسرد  هتفگ : هدرک و  دای  ار  هریجنز  نیا  یلائللا ج 1 ص 309 "  رد  یطویس 
ریشب رسپ  معنملا  دبع  ریخلا  وبا  نآ  نایجنایم  زا  دننآ  رد  هک  يا  هتخانشان  نادرم  زا  هتشذگ  هک  سودرفلا "  دنـسم "  رد  یملید  هریجنز  - 5

هچنانچ هک  ملسا  رـسپ  دیز  رـسپ  نمحرلا  دبع  يرگید  هدرک و  شرازگ  غورد  ثیدح  تسیود  هک  تسا  زاس  ثیدح  زادرپ  غورد  نامه  و 
. تسین ارچ  نوچ و  ياجيو  یگدیهوکن  رد  ار  سکچیه  تشذگ 

يرصب نسح  زا  لیعمسا  رسپ  هللا  دبع  زا  یناسارخ  ملسم  لهـس  وبا  زا  شیرح  رـسپ  رـصن  زا  دوخ  جابید "  جابید =  رد "  یلتخ  هریجنز  - 6
زج یئادـخ  هک  هدشهتـشاگن  ناهن  ناـهج  هاـگ  تخت  يوناز  رب  تفگ : يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخهتخیگنارب - تفگ " : هک  هدروآ 

روتـسد ود  ره  دهن  یم  یئادج  دب  کین و  نایم  هک  رمع  ور و  تسار  رکبوب  تسا و  ادخ  هداتـسرف  دمحم  درادن ، زابنا  تسین ، اتکی  يادـخ 
دنیوا ".
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دنک یمن  نشور  ار  نآ  یتسرد  تسا و  تسس  شرازگ  هریجنز  نیا  دیوگ : یم  ینطق  راد  هدمآ  دادغب " ج 3 ص286  خیرات  رد "  هچنانچ 
هدمآ  وزارت ج 3 ص 260"  هنابز ي  نازیملاناسل =  رد "  هچنانچ  دنا و  هدیهوکن  شیرحرسپ  رصن  لهس و  وبا  اریز 

هحفص 197 ] ] 

یجنایم زا  یکی  اه  نیا  زا  سپ  هزات  دنا و  هدرکن  يوریپ  ار  وا  ثیدحزا  يزیچ  هدرمش و  تسیاشان  ار  لیعامـسا  رـسپ  هللا  دبع  ياه  ثیدح 
ار وا  نوچ  دـشاب  هدرک  شرازگ  هدینـش و  ادـخ  هتخیگنارب  زا  يزیچ  دـناوت  یمن  دوخ  يرـصب  نسح  اریز  هدـشن  دای  ثیدـح  شرازگ  ياه 

نایجنایم زا  یکی  تسین و  نآ  رد  دنیوا "  روتسد  ود  وزاب ،  " ياه هژاو  هک  دراد  شرازگ  نیمه  يارب  يا  هریجنز  زین  يادغب  رونخس  هدیدن ،
میناد یمن  هدـنام و  هتخانـشن  دـسیون : یم  شخیرات  زا  ص 158  رد ج 4  يدادغب  دوخ  هک  تسا  تسا  هدـیبع  رـسپ  ءاجر  رـسپ  دـمحا  نآ 

تسیک .
یبهذ هدمآ  نازیملا ج 4 ص 33 "  ناسل  رد "  هچنآ  داینب  رب  تسا و  نآ  ياه  یجناـیم  زا  یباـتک  زیزعلا  دـبع  هک  رکاـسع  نبا  هریجنز  - 7

یم وا  زج  یبـهذ و  هدـمآ  ص 149 "  ناسل ج 2  رد "  هچناـنچهک  تسا  یبراـحم  داـیز  رـسپ  ثراـح  مه  رگید  یکی  هدـیهوکن و  ار  يو 
تـشذگرس دنـسانشان و  زین  نآ  نایجنایم  رگید  زا  یخرب  تفرگ  ناوت  یمن - يرگنـشور  هدولاش  ار  يو  شرازگ  تسا و  سانـشان  دـنیوگ 

میبای . یمن  همان  گنهرف  رد  ار  نانآ 
دراد دنلب  يا  هزاوآ  يزاس  ثیدح  رد  وا  تسا و  نآ  ياه  یجنایم  زا  رماع  رـسپ  دبع  رـسپ  دمحم  هک  دراد  مه  يرگید  هریجنز  رکاسع  نبا 

، دعـس نبا  هتفگ  هب  هدمآ - نازیملا ج 4 ص 168 "  ناسل  رد "  هچ  نانچ  هک - دـنک  یم  وگزاب  فسوی  رـسپ  ماصع  ناـبز  زا  ار  نآهزاـت  و 
دنا . هتفاین  يوریپ  روخ  رد  ار  يو  ياه  ثیدح  يدع ، نبا  هتفگ  هب  تسا و  راک  شزغل  نابح  نبا  يرواد  هب  هدیهوکن و 

نشور مود - پاچ  زا  ات 332  ص 297  مجنپ - دلج  رد  هچنآ  هب  دیرگنب  تسا  تسرد  ینولجع  يدابآزوریفنخـس و  دیبایرد  هک  نآ  يارب 
رب هتخاـس و  وا  هتـسد ي  راد و  رکب و  وـب  يارب  هک  میدز  ار  ینیغورد  يرترب  دـصهبنپ  ثیدـح  نارادـساپ  ناـیاوشیپ و  يرواداـب  مـیدرک و 

هرابرد ار  یگتخاس  شرازگ  جنپ  لهچ و  ندوب  اوران  هنوگنیمه  هب  و  دنا . هتـسب  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هداتـسرف 
ینیشناج 

هحفص 198 ] ] 

یناربط يدع ، نبا  دننامه  میدناسر  ماجنا  هب  رنه  نیا  نادرميرواد  اب  زین  ار  اه  نیا  همه  میدومن و  مود  پاچ  زا  ات 356  زا ص 333  ربمایپ 
نبا هعرزوب ، يزوج ، نبا  يدادغب ، رونخـس  يربط ، بحم  یناقزوج ، ورمع ، وبا  ینیدـم ، نبا  یلیقع ، ینطق ، راد  مکاح ، یئاسن ، نابح ، نبا 
ظفاح ینالقسع ، رجح  نبا  یمثیه ، رجح  نبا  ، دیدحلا یبا  نبا  هیمیت ، نبا  یبهذ ، ، میق نبا  ریثک ، نبا  یلظنح ، قاحسا  يدابآزوریف ، رکاسع ،

نانآ . زج  وتوحلا  شیورد  نبا  ینولجع ، يراق ، یلع  الم  یناغص ، یطویس ، یسدقم ،
ننس " و حیحص " و "  هناگ " شش  ياه  باتک  رد  تسا  اه  نآ  ندوبن  تسخن ، هفیلخ  يرترب  رد  اه  شرازگ  نیاهوبنا  یتسردان  رب  هاوگ  و 

ناشـشوگ هب  اهنآ  زا  يزیچ  رگا  هکلب  دنتفای و - یم  اه  نآ  رد  یتسرد  زا  يا  هناشن  نیرتمک  شناگدـنرآدرگ  رگا  هکنهک  ياهدنـسم  رد 
هب اه  شرازگ  يوجتـسج  رد  هک  یناسک  دندش و  یمن  ناتـسادمه  رگیدـکی  اب  اه  نآ  همه  ندرواین  ندرک و  اهر  رد  ناگمه  دوب - هدروخ 

تـشپ زا  مه  ار  هدـش  داـی  ياـه  شرازگ  هتبلا  دـندروآ  یم  نوریب  دوب  هدیـسوپ  كاـخ  لد  رد  مه  ار  هچنآ  دندیـشک و  یم  رـس  هشوگ  ره 
راکشآ ات  دندرتس  یم  دوب  هدرب  مدرم  دای  هدید و  زا  ار  همه  هتسشن و  اه  نآ  يور  رب  هک  ار  یئاهدرگ  دندرک و  یم  رد  هب  یشومارف  ياهربا 
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 " ننـس حیحـص " و "  شـش "  ناگ  دنراگن  هک  هدوب  يراگزور  زا  سپ  مه  اه  شرازگ  نیا  ندش  هداز  خیرات  هک  دناسر  یم  نیا  و  دوش ،
راـگزور زا  سپ  هـک  ینانخــس  زین  هتــشاگن  شــش  نآ  رد  دــنچ  ره  سب . هزادــنا  نـیمه  نآ  يراوـخ  یتـسپ و  يارب  دــنا و  هتــسیز  یم 

تسین . كدنا  هدش  هدیئاز  هتخاس و  شنادناخو - يو  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ناربمایپنیرتگرزب -
نیرفآ دورد و  ربمایپ - نابز  رب  يو  يرترب  رد  نانخـس  نآ  زا  مک - مه  دـنچ  ره  يزیچ - هک  تشاد  رواب  ویهاگآ  هفیلخ ، دوخ  رگا  هزات  و 

زا رت  هتسیاش  ربمایپ - ینیشناج  يارب  دوبن - رتشیب  نک  روگ  کی  هک  ار  حارج  هدیبع  وب  دننام  یسکهتبلا  هتشذگ ، شنادناخ - يو و  رب  ادخ 
یماگنه  تخادنا و  یمن  شیپ  دوخ  رب  ار  وا  تشاگنا و  یمن  شیوخ 

هحفص 199 ] ] 

هب زور  نآ  رد  ربمایپ  ینیـشناج  رـس  رب  دینـشو  تفگ  هک  ارچ  داتـسیا  یمن  زاب  راک  نیازا  تشاد  اـه  نآ  ندرک  ور  هب  زاـین  هشیمه  شیب  هک 
نانچ شکمـشک  رازاب  ات  دـینادرگ  شیوخ  دوس  هب  وگم  وگب  هدولاش  ار  اه  نآ  دوب  اراد  یئاه  يرترب  سک  ره  هدیـسر و  كانمهـس  یئاج 

رادـساپ درم و  نیا  یلو  دوب  هتخاس  راـچد  یتخـسرس  هب  ارهمه  راد  ریگ و  ياـمرگ  دـشک و  دروخ  دز و  هبراـک  دـنامن  يزیچ  هک  دـش  غاد 
- شنادناخ يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد  هک  تسا - ادخ  ربمایپ  راغ  ای  دنیوگب  هکنیا  زج  دنتشادن  يو  دوسهب  ینخس  چیه  شا  يوخ  تشرد 

يا هتـسد  و  دشاب - دیاب  وا  زا  رت  هدروخلاس  شردپ  هاوخان  هاوخ  هکنیا  اب  هورگ - نادرم  نیرتدنملاس  هدوب و  اجنآ  رد  هک  نت  ود  زا  یکی  و 
ياه هدننام  ناش  هناوتـشپ  دـنتفرگ  مدرم  زا  يربنامرف  تسد  وا  يارب  راد  ریگ و  نآ  نتـسکش و  نتفوک و  نآ  زا  سپ  دـندیزگرب و  ار  وا  هک 

نآ اب  هدوت  راک  هن  درآ و  یم  دورف  رـس  نآ  ربارب  رد  يدنمدرخ  چیه  هن  دشاب و  دـناوت  یمراوتـسا  يرازفا  تسد  هن  هک  دوب  یئاهزیچ  نیمه 
دوش . یم  کیدزندوخ  تسرد  نایاپ  هب  نآ  اب  هن  دماجنا و  یم  یناتسادمه  هب  یگ  هدنکارپ  هنو  دتفا  یم  هتسیاش  یهار  هب 

دنا و- هتخادنا  ار  همه  نارگ  وگزاب  هک  هدروآ  اهدای  هب  ینانخـس  شیوخ  دوس  هب  وگم  وگب  ماگنه  رد  رکبوب  هک  دـنا  هدرک  شرازگ  يرآ 
ار  نیا  اهنت  نایم - نآ  زا 

هحفص 200 ] ] 

نم اـیآ  تفگ  رکبوـب  هک  دـنا  هدروآ  يردـخ  دیعـس  وـبا  زا  رازگزاـمن . نیتـسخن  تـسا و  ناملـسم  نیتـسخن  وا  هـک  دـنا  هدرک  تشادداـی 
متسین ؟ يرترب  نانچ  هدنراد  نم  ایآ  دروآ ؟ مالساهک  متسین  یسک  نیتسخن  نم  ایآ  میتسین ؟ یئاورنامرف  هب  مدرم  نیرتراوازس 

دندومن يدـنک  رکبوب  یئاور  ناـمرف  هب  نداـهن  ندرگ  رد  مدرم  نوچ  هکدـنا  هدروآ  هرـضن  وـبا  زا  و  متـسین ؟ يرترب  نینچ  هدـنراد  نم  اـیآ 
؟ متسین ایآ  متسین ؟ ایآ  متسین ؟ ایآ  درازگ ؟ زامن  هک  متسین  یسک  نیتسخن  نم  ایآ  دشاب ؟ نم  زا  رتراوازس  راک  نیا  يارب  هک  تسیک  تفگ :

درک  يروآدای  دوب  هدناسر  ماجنا  هب  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپاب - هارمه  هک  یئاهراک  و 
وا هک  هدش - مه  نینچ  دوش - یم  اریز  میناد  یمن  يزیچ  دنا  هتخادنا  اجنیا  رد  دوخ  هتـسب و  وا  رب  ار  هچنآ  ای  يو  يرادـنپ  ياه  يرترب  زاام 
هک هتـشاد  یئاه  يرترب  زور  نآ  رد  يوهک  دننکفا  رادنپ  هب  ار  نارگید  ات  دـناهدروآرد  گنر  نیا  هب  ار  شرازگ  نانآ  ودـشاب  هتفگن  يزیچ 
هک تسا  نیا  نآ  هدرک و  داـی  اـجنآ  رد  دوخ  هک  يا  يرترب  اـهنت  هب  میزادـنا  یم  یهاـگن  نونکا  یلو  تسا  هدوبن  ارچ  نوچ و  چـیه  ياـج 

گرزب يرواد  اب  نخس ، نیا  هدوبن و  نینچ  هک  نیا  اب  هدرازگ ، زامن  هک  یسک  نیتسخن  ای  هتفریذپ  ار  مالسا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هفیلخ 
نخـس هراب  نیا  رد  یگدرتسگ  هب  پاـچ  زا  ات 243  موس ص 219  دـلج  رد  ام  تسا و  راگزاسان  شناراـی  نشور  راـتفگ  ناربماـیپ و  نیرت 

نآ نادناخ  ود و  نآ  ربادخ  ياهدورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  زاهچ  ناربمایپ و  نیرت  كاپ  زا  هچ  میدروآ  راکـشآ  راتفگ  دص  میدـنار و 
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هچ  و  ود -

هحفص 201 ] ] 

درازگ زامن  دروآ و  مالسا  هک  نادرم  زا  یـسک  نیتسخن  هک  هراب  نیا  رد  همه  ناشیا و  راکوکین  نادرگاش  زا  هچ  ربمایپ و  نارای  نیتسخن  زا 
درازگ زامن  اـی  دروآ  مالـسا  هک  یـسک  نیتسخن  رکبوب  هک  میدرک  نشور  اـجنآو  تسا  يو - رب  دورد  ناگدـنورگ - ياورناـمرف  اـم  رورس 

اجنامه ) هب  دیدرگرب   ) هدروآ مالسارگید  درم  هاجنپ  زا  شیب  زا  سپ  يو  هدمآ  يربط  تسرد  شرازگ  رد  هچنانچ  تسین و 
هب ار  مدرم  هـک  زور  نآ  رد  هـتبلا  دنتــسناد  یمار  يو  يرترب  رد  یگتخاـس  ياـه  شرازگ  هـمه  نآ  زا  يزیچ  ربماـیپ  نیــشیپ  ناراــی  رگاو 
اب دنریگب  کمک  نداد  ساره  میب و  ندناسرت و  زا  نانآ  ندروآدورف  رـس  ندش و  مار  يارب  هک  نآ  ياج  هب  دـندناوخ  یم - وا  زا  يربنامرف 

زور رد  هک  یئاه  يرترب  رد  زین  باـطخ  رـسپ  رمع  هاـگنآ  دـندرب و  یم  شیپ  زا  ار  راـک  رت  ناـسآ  مه  یلیخ  اـه  ناـمهنوماریپ  رد  وگتفگ 
هک نت  ود  نآ  زا  یکی  دشاب " : هتشاد  ار  يرترب  هس  نیا  دننام  هک  تسیک  دیوگب : هک  درک  یمن  هدنسب  هزادنا  نیا  هب  درمـش  وا  يارب  هفیقس 

تسا " . ام  اب  دنوادخ  یتسار  هب  روخم " " . هودنا  تفگ  شهارمه  تسود  هب  هک  یماگنه   " دوب " ، راغ  رد 
دشاب . هدروخلاس  گنهاشیپ  نامه  رکبوبا  هک  دندوب  راغ  رد  هک  تسا  نت  ود  نآ  زا  نیمود  ادخ ، ربمایپراک  هب  مدرم  نیرتراوازس  دیوگب  و 
رد هکنت  ود  نآ  زا  نیمود  تسادـخ و  هتخیگنارب  رای  رکبوب  یتسار  هب  دـیوگب : دریگ  یم  يربنامرف  تسد  شیارب  هدوت  زا  هک  يزور  رد  و 

دندوب  هوک  فاکش  نآ 
دیدراذگ  ورف  ار  ناتربمایپ  نادناخ  دیتفرگرب و  دوب  ناتدنملاس  هک  ار  نآ  تفگ : یمن  ربمایپ  نارای  هب  ناملس  نینچمه  و 

، رکبوب زا  يربنامرف  هب  مدرم  ندناوخ  رد  نافع  رسپ  نامثع - نینچمه  و 

هحفص 202 ] ] 

زا نیمود  تسا و  ور ) تسار  قیدص -( وا  نآ ، هب  تسا  مدرم  نیرتراوازس  ور ، تسار  رکبوب  یتسار  هب  دیوگب : هک  درک  یمن  هدنسب  نیا  هب 
يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  هارمه  ای  نت و  ود  نآ 

راک نیا  رد  يا  هرهب  وا  يارب  دـینیبب و  ار  سابع  دروآ : یمن  نابز  رب  رمع  رکب و  وب  يور  رد  ور  ار  نخـس  نیا  هبعـش  رـسپ  هریغم  نینچمه  و 
مدرم شیپ  یلع  ربارب  رد  درآ  امـش  هب  سابع  رگا  اریز  دینک  ادج  یلع  زا  ار  وا  هنوگ  نیا  هب  دنامب و  شناگدـنیآ  دوخ و  يارب  ات  دـیراذگب 

تشاد . دیهاوخوکین  يزیوآ  تسد 
یم میدـمآ و  وـت  غارـس  هباـم  تفگ : یمن  يو  هب  رکبوـب  دـندمآ و  یمن  رد  ساـبع  رب  هنابـش  هریغم  هدـیبعوب و  ورمع  رکبوـب و  نـینچمه  و 

یتسه . ادخ  هتخیگنارب  يومع  وت  اریز  دنامب  تناگدنیآ  وت و  يارب  ات  میراذگب  يا  هرهب  راک  نیا  رد  وت  يارب  میهاوخ 
نآ نت - راهچ  ای  دنهد  يو  هب  يربنامرف  تسد  هدیبع - وب  رمع و  سک - ود  اهنت  هک  دـمآیمن  ماجنا  هب  هنوگ  نیا  هب  رکبوب  راک  نینچمه  و 

دیایب . یگدرتسگ  هب  هکنانچ  هفیذح - وبا  هدرب  ملاس  اب  هارمه  نانیا  هک  سک - جنپ  ای  و  ریشب - دیسا و  اب  ود 
هدازرتخد ود  شرـسپ - ود  یلع و  دـننام : دـندرک  یمن  يراددوخ  دـنهد  وا  هب  يربنامرف  تسد  هک  نیا  زا  راصنا  رجاـهم و  نارـس  نینچمه 

هحلط و ریبز و  شناوریپ و  رذنم و  رـسپ  بابح  ووا  هریت  نادـنزرف و  هدابع و  رـسپ  دعـس  ونایمـشاه  نایم  زا  شنادـنزرف  سابع و  و  ربمایپ -
نایفسوبا  بعک و  رسپیبا  بزاع و  رسپ  ءارب  بهل و  وبا  رسپ  هبیتع  صاقو و  وبا  رسپ  دعس  دیعس و  رسپ  دلاخ  دادقم و  رذوبا و  ناملس و 
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نانآ  زج  وبرح  رسپ 
هتخیگنارب زا  سپ  هک  دنتشادن  یئارچ  نوچ و  راصنا  رتشیب  نارجاهمهدوت و  دیوگب : قاحسا  رسپ  دمحم  هک  دوبن  نآ  يارب  یئاج  نینچمه  و 

دیدحلایبا ج 2 ص 8 - نبا  حرش  دزیخ - یم  رب  راک  هب  یلع  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ -
تفگ : یمن  دننز  یم  شیارب  ار  اه  يرترب  نآ  فال  هک  یسک  ربارب  رد  زور  نآ  بهل  وبارسپ  هبیتع  نینچمه  و 

راک نیا  هک  متشادنپ  یمن  " 
دنادرگب يور  یلع  زا  سپس  مشاه و  نامدود  زا 

دوب ولج  همه  زا  کین  هنیشیپ ي  ربمایپ و  هب  ندیورگ  رد  هک  سک  نامه  زا 
رتشیب ناگمه  زا  ربمایپ  ياههویش  دنوادخ و  همان  هب  وا  شناد  و 

دش ادج  ادخ  ربمایپ  زا  همه  زا  رترید  هک  یسک  و 
دوب شراک  کمک  لیئربج  وا  رب  ندناشوپ  گرم  هماج  ربمایپ و  رکیپ  نتسش  رد  هک  یسکو 

دنسرن وا  هب  نانآ  تسه و  مه  وا  رد  تسا  نانآ  رد  يرترب  ره  هک  یسک  و 
دش یمن  تفای  هورگنآ  رد  دوب  وا  رد  هک  یئاه  یئوکین  اریز 

مینادب دنادرگ ؟ زاب  وا  يوس  زا  ار  امش  زیچ  هچ 
تسا "  بوشآ  زاغآ  نداد ، يربنامرف  تسد  هنوگ  نیا  ناه ،

تفگیمن : زور  نآ  رد  یصق  نینچمه 

هحفص 204 ] ] 

دننک . تسد  ریزار  امش  هک  دنزودب  مشچ  مدرم ، دیراذگن  مشاه ! نامدود  يا  " 
دوب دهاوخن  امش  يوس  هب  امشنایم و  رد  زج  یتسرپرس  راک  رمع - ياین  يدع - هریت  و  رکبوب - ياین  هرم - رسپ  میت  هریت  هژیو  هب  - 

تسین  نآ  هتسیاش  یسک  یلع  نسحلا  وبا  زج  و 
دنبب  ار  نایم  یشیدنا  رود  اب  نآ  هب  ندیسر  يارب  نسحلاوبا  يا 

یتسه  راوازس  دور - یم  دیما  هک  يراک  يارب  وت - یتسار  هب  اریز 
دراد  دوخ  نابیتشپ  ار  یصق  هک  یسک  هتبلا  و 

تسین  وا  هاگیاپ  هب  يزارد  تسد  يارای  ار  یسک 
دنرود " . هب  نآ  زا  زین  بلاغ  ناگداز  و 

شا یناور  ياه  هیام  اه و  شنم 

هراشا
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، یناور ياه  هیام  زا  هچ  اه  شناد  زا  هچ  هدیناود  هشیر  شا  یتسه - ياه  هیال  ردهچ  نآ  هفیلخ و  ياه  شنم  رد  نتـسیرگن  هب  میزادرپ  یم 
ای دشاب ؟ اه  شرازگ  نآ  هتسیاش  هک  دنناسر  یم  یئاج  هب  ار  وا  هاگیاپ  ایآ  و  دنرآ ؟ یم  دیدپ  يدنویپ  اهيرترب  وا و  نایم  اهنآ  ایآ  مینیبب  ات 

هاگیاپ هدـیزرو و  غیرد  يو  زا  تسوا  نآ  زا  ار  هچنآ  هدرک و  متـس  يو  رب  تفریذـپن  ار  نآ  يا  هشیدـنا  رگا  هک  دـیامن  یم  وا  يارب  يزرم 
میشاب ؟ هداتفا  يوردنت  هب  میداهن  رتارف  نآ  زا  ار  ياپ  رگا  ای  دشاب ؟ هدیبوک  مهرد  ار  شنیتسار 

يراک داـینب ، نیا  رب  دریگ و  یم  هدـیدن  ار  دوخ  زا  شیپ  راـگزور  مالـسا ، اریز  میناریمن  ناـبز  رب  ینخـس  شا  یناملـسم  زا  شنیپ  هراـبرد 
داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - هتفگ : داب - دونشخ  يو  زا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  همرکع - هک  میرادن 
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ماما ار  شرازگ  نیا  دوش و  هتخانش  اوران  يزاب  رامق  هک  دوب  نآزا  شیپ  نیا  درک و  یم  يزاب  رامق  ناتـسرپ  تب  رگید  فلخ و  رـسپ  یبا  اب 
تسا . هدروآ  یئادز ج 2 ص 154 "  هودنا  همغلا =  فشک  دوخ "  شراگن  رد  زین  یئارعش 

ناروشناد زا  سکچیه  دسیون : یم  نآرقلا ج 1 ص 388 "  ماکحا  رد "  لاس 370  هب  هتشذگ  رد  یفنح  يزار  صاصج  رکبوبا  ماما  مه  و 
شیپ مدرم  تسا و  رامق  يدنب  ورگ  هتفگ  سابع  رسپ  تسا  رامق  رین  يدنب  ورگ  اوران و  يزاب  رامق  هک  درادن  يراگزاسان  رس  هنیمز  نیا  رد 

نآ ندوب  اوران  هب  روتـسد  ات  دوباور  راک  نیا  دـندرک و  یم  يدـنب  ورگ  شیوخنز  یئاراد و  يور  رب  دنتـسیز  یم  ینادان  رد  هک  مالـسا  زا 
نایمور ملا  دـمآ : دورف  دـنوادخ  همان  زا  زارف  نیا  هک  هاگنامه  یک ؟ يدرک و  يدـنب  ورگ  ناتـسرپ  تب  اب  ور  تسار  رکبوب  هکناـنچ  دیـسر 

دنتفای ... تسکش 
: دسیون یم  هتخادرپ  هینامثعلا "  ظحاجهتـشاگن "  زا  يریگ  هدرخ  رد  هک  دوخ  شراگن  رد  یفاکـسا  رکبوبا  هک  میرادن  راک  هنوگ  نیمه  هب 

یم اه  هدورـس  ندـناوخ  هب  دـندرک ، یم  نمجنا  وا  درگ  رد  هکم  مدرم  دوب  هزاوآ  دـنلب  رومان و  نارـس  زا  درآ  مالـسا  هکنآ  زا  شیپ  رکبوبا 
دوب هدینش  ار  یگتخیگنارب  ياه  هنومن  يربمایپ و  ياه  هناشن  وا  دندومن ، یم  يراسگ  هداب  دندروآ و  یم  اهدای  هب  ار  اهشرازگ  دنتخادرپ ،

تفایرد . اه  شرازگ  تفر و  شدرگ  هب  اهرهش  رد 
هداـب یناداـن - راـگزور  رد  مالـسا  زا  شیپ  رکبوبا - هک  هدروآ  صومقلا  وبا  زا  دوخ  هریجنز  اـب  هماـن "  هکم  هکمباـتک =  رد "  یهکاـف  و 

دروآنابز : رب  ار  اه  هدورس  نیا  درک و  يراسگ 
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يوگبدمآ  شوخ  تسرف و  دورد  رکب  ردام  هب  " 
دنام " ؟ مهاوخ  یتسردنت  اب  نم  وت  ناگتسب  زا  سپ  ایآ 

اه  هدورس  نایاپ  ات 
نیمز رب  شا  هماج  نماد  هک  دوب  نیگمـشخ  نانچ  تساخرب و  دیـسر ، يورب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  شوگ  هب  دادـیور  نیا 

هتخیگنارب مشچ  زا  تفگ : تسا  هتخورفارب  شراسخر  دید  نوچ  درک و  رادید  ار  وا  دوب  رکبوبا  اب  هک  رمع  دمآرد  يو  رب  ، دش یم  هدیـشک 
وا دروخ " و  دـهاوخن  ام  ینیب  هب  زین  شیوب  زگره  رگید  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  مرب و  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ -

تخانش . اوران  شیوخ  رب  ار  یم  ندیشون  هک  دوب  یسک  نیتسخن 
ار اه  لد  هک  تسا  یئاه  شرازگ  زا  نیا  هتفگ " : سپسو  هدروآ  ار  نآ  بایمک " ص 66  ياهداینب  لوالا =  رداون  رد "  زین  يذمرت  میکح 
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دراد . یمن  هدیدنسپ  ار  نآ  اه  لد  یلو  تسا  ناگمه  دزنابز  ناتساد  نیا  تسا  هدید  میکح  ایوگ  هک  ددنسپ "  یمن 
هتفگ هداـهن و  تشگنا  شرازگنیمه  رب  هیوطفن  هتفگ : هدرک و  داـی  ار  نآ  يروآ " ج 4 ص 22  تسار  هباـصالا =  رد "  رجح  نبا  مـه  و 
دندش هتـشک  ردـب  گنج  رد  هک  ناتـسرپ  تب  زا  یناسک  گوس  رد  دیـشون و  یم  رکب  وب  دوش  هتخانـش  اوران  يراسگ  هداب  هک  نآ  زا  شیپ 

درک . یئارسنخس 
زا وا  راشب و  نبا  هک ؟ ناـبز  زا  هدروآ و  مه ص 211 - پاچ  کی  رد  ص 203 و  دوخ - ریسفت  زا  رد ج 2  يربط  ار  صومقلا  وبا  ناتـساد 

راب ، هس  یمارگ  گرزب و  يادخ  تفگ : هک  یلع  رسپ  دیز  صومقلا  وبا  زا  وا  فوع و  زا  وا  باهولا و  دبع 
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یم وت  زا  تخاب  درب و  یم و  هرابرد  تفگ " : دـنوادخ  هکدوب  اجنامه  دـمآ  دورف  هک  يزارف  نیتسخن  داتـسرف و  ورف  یم  هرابرد  یئاـهزارف 
زا یناسک  همه ، نیا  اب  تسارتگرزب "  شدوس  زا  ود  نآ  هانگ  هک  مدرميارب - یئاهدوس  زین  و  تسا - گرزب  یهانگود  نآ  رد  وگب  دنسرپ 

- هدنامن شدایهب  فوع  هک  دنتفگ - ناشیرپ  یتسم  رس  زا  دنداتـسیا و  زامن  هب  هدرک  يراسگ  هدابدرم  ود  ات  دندیـشون  یم  ار  نآ  ناناملـسم 
دیتسه تسم  هک  یماگنه  دـیا  هدـیورگ  نیتسار ) نیئآ  هب   ) هکیناـسک يا  داتـسرف " : ورف  نینچ  هراـب  نیا  رد  یمارگ  گرزب و  يادـخ  سپ 
دنتشاد زیهرپ  نآ  زا  زامن  هب  کیدزن  یلو  دیـشون  یم  تساوخ  یم  سک  ره  هک  دوب  نیا  دیئوگ " و  یم  هچ  دینادب  ات  دیوشن  زامن  کیدزن 

رد هک  ناتـسرپ  تب  زا  یناسک  متام  رد  تخادرپ  یئاه  هدورـس  ندـناوخ  هب  درک و  يراسگ  هداب  يدرم  راب  کی  صومقلا  وبا  ناـمگ  هب  اـت 
دندوب : هدش  هتشک  ردب  گنج 

تسرف  دورد  یتسردنت  هب  ار  رمع  رد  ام  " 
دنام ؟ یهاوخ  تسردنت  تناگسب  زا  سپ  وت  ایآ 

مشکرس  ار  يدادماب  هداب  زورزاغآ - رد  ات  راذگب - ارم 
هتساخرب  ماشه  يوجتسج  هب  مدید  ار  گرم  نم  اریز 

دش  یم  شاک  هک  دندنموزرآ  هریغم  ناگداز  و 
دنرخب  ار  وا  ناج  شیوخ  نایاپراچ  ای  نادرم  زا  نارازه  نداد  اب 

تسا  نم  مشچ  شیپ  ردب - هاچ  هاچ - نآ  ایوگ 
دیآ . یم  الاب  رتش  ناهوک  نوچمه  نآ - رد  اه  هتشک  نتخیر  اب  هک -

تسا  نم  مشچ  شیپ  ردب - هاچ  هاچ - نآ  ایوگ 
 " دنزاس . یم  نوگنرس  نآ  رد  ناشیا  هناشنم  گرزب  ياه  هماج  اب  ار  ناناوج  هک 
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رب یبات  یب  رـس  زا  شاهماج  نماد  هکنادـنچ  دـمایب  هنابات  یب  دیـسر ، يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  هب  شرازگ  نیا  هتفگ :
تـسد رد  ار  هچ  نآ  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  دیدب  ار  يو  درم  نآ  دناسر و  نانآ  هب  ار  دوخ  نوچ  دیـشک ، یم  نیمز 

ار یم  هزم  زگره  رگید  هک  دنگوس  ادخ  هب  مرب و  یم  هانپ  ادخ  هب  وا  هتخیگنارب  ادخ و  مشخ  زاتفگ  وا  دـنزب و  يو  رب  ات  درک  دـنلب  تشاد 
زج دیاهدیورگ  نیتسار ) نیئآ  هب   ) هکنانآ يا  دومن : زاب  ار  راک  نیا  ندوب  اوران  زارف - نیا  نداتـسرف  اب  دـنوادخ - هاگنآ  دیـشچ  مهاوخن  زین 
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تـسد نآ  زا  امـشایآ  دـیوگ - یم  هک  اجنآ  ات  تسا - دـیلپ  يدـنبورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  تخاب و  ودرب  يراسگ و  هداب  هک  تسین  نیا 
میتسش . تسد  میتسش ، تسد  تفگ : داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  باطخ - رسپ  رمع  دیتسه  رادرب 

ناـیم رد  هتخیمآ و  مه  هب  ار  ریجنا  روـگنا و  هداـب  مدوـب و  هورگ  نآ  یقاـس  زور  نآ  نم  تفگ  هک  هدروآ  کـلام  رـسپ  سنا  زا  رازب  مـه  و 
تفگ : دیشون  نوچ  سپ  دنتفگ  یم  رکبوبا  ار  وا  هک  دوب  يدرم  هورگ 

میوگ . یم  دمآ  شوخ  شیوخ  دورد  اب  اررکب  ردام  " 
تسیز ؟ یهاوخ  تسردنت  تناگتسب  زا  سپ  وت  رگم  و 

دش  میهاوخ  هدنز  هرابود  هک  دیوگ  یم  ام  هب  ادخ  هتخیگنارب 
تفای " و  دهاوخ  زاب  ار  یگدنز  هدش  نک  هشیر  هک  سک  نآ  هنوگچ 

ناناملسم  زا  يدرم  دندوب  شوناشون  مرگرس  نانیا  هک  ماگنه  نیمه  رد 
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تسا . هداتسرف  ورف  ار  يراسگ  هدابندوب  اوران  هب  روتسد  رادنپ  زا  رترب  گرزب و  دنوادخ  هک  یتسارب  دینک ؟ یم  هچتفگ  دمآرد و  ام  رب 
ناتساد  نایاپ  ات 

درکن يراسگ  یم  زگره  رکبوب  دناسر  یم  هک  یشرازگ  یسررب 

ج ناگدنناوخ - هناوتشپ  يراقلا =  هدمع  رد "  ینیع  " ج 10 ص 30 و  راگدیرفآ - يوس  زا  یشیاشگ  يرابلا =  حتف  رد "  رجح  نبا  مه  و 
هک هدرک  شارازگ  سنا  زا  وا  نامهط و  رسپ  یسیع  هار  زا  دوخ  ریسفت  رد  هیودرم  نبا  هک  تسا  نآ  اه  یتفگش  زا  دنسیون  یم  20 ص84 -

يرواد مناوت  یمن  نآ  یتسردان  هب  زج  تسا و  دنسپان  دراد  يا  هزیکاپ  یشرازگ  هریجنز  هچرگ  نیا  دنا و  هدوب  نانآنایم  مه  رمع  رکبوب و 
منک .

رد نآ  زا  شیپ  هچ  یناملـسم و  ماگنه  هچ  رکبوب  هک  هدرک  شرازگ  هشیاـع  ناتـساد  زا  هبعـش  هماـن  یگدـنز  رد  هیلح "  رد "  میعن  وب  اریز 
تخانش  یم  اوران  شیوخ  رب  ار  نآ  درک و  یم  يراددوخ  يراسگ  هداب  زا  ینادان  راگزور 

نآ رد  رمع  رکبوب و  هک  هدوب  هنوگ  نیا  هب  هدیدرگ  دزنابز  شنتفای  يرترب  اب  هدیسر و  یمرگتـشپهتسیاش  نایجنایم  اب  هک  یـشرازگ  دیاش  و 
مدناوخ رازب  هار  زا  یشرازگ  رگید  يا  هنوگ  هب  سپس  یلو  دندوب  هدرکن  یهارمه  نانآ  اب  یـشون  یم  رد  یلو  هتفر  هحلط  وب  رادید  هب  زور 

ما تفگ " : دیشون  هداب  نوچ  دنتفگ و  یم  رکبوب  ار  وا  هک  دوب  يدرم  ناشنایم  رد  مدوب و  هورگ  نآ  یقاس  زور  نآ  رد  نم  تفگ  سنا  هک 
تسرف " ... دورد  یتسردنت  هب  ار  رکب "  ردام  رکب " 

ار رکبوب  نیا  وناتـساد  نایاپ  ات  تسا  هدمآ  دورف  يراسگ  یم  ندوب  اوران  هب  روتـسد  تفگ : ودـمآرد  ام  رب  ناناملـسم  زا  يدرم  ماگنه  نیا 
دنتفگ  یم  بوغش  نبا 
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اب وا  ندرک  ناشن  رد  هک  دـناسر  یم  تسه  هنایم  رد  مه  رمع  مان  هکنیا  یلو  تسین  نینچ  تسا و  قیدـص  رکبوب  هک  دـنا  هتـشادنپ  یخرب  و 
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میربب . مان  دنا  هدوب  اجنآ  رد  هک  ار  نتهد  ره  میناوت  یم  هنوگ  نیا  هب  هدادن و  يور  شزغل  قیدص  مان 
هن دریذـپب و  ار  نآ  دراذـگ  یم  دراد  هفیلخ  هب  هـک  يرهم  هـن  ، دـنک یم  گـنرد  شرازگ  يروآداـی  رد  رجح  نـبا  ینیب ؟ یم  دـیوگ : ینیما 
نآ یشرازگ  هریجنز  هکنیا  اب  سپس  درامش و  یم  یتفگـش  هیام  ارنآ  هدمآ و  تسخن  سپ  دشوپب  مشچ  نآ  زا  هک  دهد  یم  هار  نآ  یتسرد 

ینایجنایم نوچ  دـسیون "  یم  مه  اج  کی  دـشاب و  تسردان  درب  یم  نامگ  یهاگ  دراگنا  یم  دنـسپان  ار  شا  هیاـم  دـناوخ  یم  هزیکاـپ  ار 
هنوگ نیا  درآ و  یم  رد  اپ  زا  ار  وا  شرازگ ، یتسرد  یتسار و  ماجنا  رـس  هدـیدرگ " و  دزنابز  شنتفاـی  يرترب  اـب  دراد  یمرگتـشپ  هتـسیاش 

 "، تسا قیدص  نامه  هدـش  دای  رکبوب  تفگ  دـیاب  یناشن  نیمه  زا  تسه  هنایم  رد  مه  رمع  مان  نوچ  هک " : دـنک  یم  اهر  ار  دوخ  نابیرگ 
دنا . هتخادرپ  يراسگ  هداب  هب  هحلط  وب  هناخ  رد  هک  درامش  یمنت  هدزای  نآ  زا  زین  ار  ود  نآ  سپ 

دتسیاب نشور  راوتـسا و  شرازگ  نیا  ربارب  رد  دناوت  یمن  هدروآ  هیلح "  رد "  هشیاع  ناتـساد  زا  میعن  وب  هچنآ  هک  دناد  یم  دوخ  رجح  نبا 
هتـشاگن هیامرـس  ار  نانآ  نانخـس  حیحـص "  شـش  ناگدـنراگن "  هک  ینادرم  نابز  زا  مه  نآ  هدـش - وگ  زاب  تسرد  ياـه  هریجنز  اـب  هک 

دمحم لاجرلا  وبا  زا  وا  هبعش و  زا  وا  يدع و  رسپ  زا  وا  یجاس و  دایز  رسپ  دابع  هار  زا  ص 160  هیلح ج 7 - رد  میعن  وب  دنریگ ، یم  ناشاه 
دابع ناتـساد  زا  زج  تسا  تفگـش  یـشرازگ  هتفگ : هاگنآ  هدروآ  ار  شرازگ  نیا  هشیاع  زا  وا  هرمع و  شرداـم  زا  وا  نمحرلا و  دـبع  رـسپ 

نایاپ . متشونن  ار  نآ  يدع  وبا  رسپ 
: دـیوگ نوراـه  رـسپ  یـسوم  هدوب و  نایردـق  نیئآ  رب  تسا  مهتم  هکتسا  یجاـس  داـیز  رـسپ  داـبع  هریجنز ، ياـهیجنایم  زا  یکی  هزاـت  و 

اهر  ار  وا  ياه  شرازگ 

هحفص 211 ] ] 

یئاه شرازگ  نآ  نیا و  ياـه  يرترب  رد  دـنتفر و  یم  دـنت  يرگیعیـش ، هار  رد  هک  تسا  هفوک  ناـمدرم  نآ  زا  وا  هتفگ  يدـع  نبا  مدرک و 
هدروآ . دنسپان 

بیذهتلا ج 5 ص 294 "  بیذهت  " 
بیطخ هک  نآ  اب  هدرک  وگزاب  لاجرلا  وبا  نمحرلا - دبع  رـسپ  دمحم  نابز  زا  هبعـش  ار  شرازگ  نیا  هک  منیب  یم  هدش  دای  هریجنز  رد  مه  و 

زا هبعـش  ار  شرازگ  نیا  دـنیوگیم  هک  مه  یناسک  هدرکن ، شرازگ  لاـجرلا  وبا  زا  يزیچ  هبعـش  اریز  تسا  تسرداـن  يرادـنپ  نیا  دـیوگ 
ي هدیشوپ - رـس  مان  هینک - لاجرلا ، وبا  نوچ   ) دنا هدروآ  نابز  رب  هیاپ  یب  ینخـسهدرک  شرازگ  هرمع  شردام  زا  نمحرلا  دبعرـسپ  دمحم 

بیذهتلا ج 9 ص 295 . بیذهت  تسا .) دمحم  نامه 
نارـضاح هک  تسه  یـشرازگ  سنا - نابز  زاود  نآ  زج  هداتق و  زا  تباث و  رـسپ  رمعم  زا  قازرلا - دبع  دزن  دنیوگ : ینیع  رجح و  نبا  مه  و 

دندوب  نت  هدزای  نمجنا  نآ  رد 
، تشذگ یم  لاس  تشه  هتفای  هوکـش  هنیدمهب  وا  ندـیچوک  زا  ماگنه  نیا  تفرگ و  ارهکم  ربمایپ  هک  داد  يور  یلاس  رد  يراسگ  هداب  نیا 
زا رمخ  هیآ  ریـسفت  شخب  يراخب "  حیحـص  رد "  هچنانچ  دوب  سنا  اب  ینادرگ  هلایپ  دش و  اپرب  لهـس  رـسپ  دیز  هحلط  وب  هناخ  رد  نآ  مزب 
 = روثنملا ردلا  رد "  یطویس  و  يراسگ ، هداب  ندوب  اوران  باب  اه - یندیشون  هبرشا - شخب  ملسم "  حیحص  رد "  زین  هدمآ - هدئام - هروس 

سنا زا  هیودرم  نبا  خیـشلا و  وبا  رذـنم و  نبا  یلعی و  وبا  دـیمح و  رـسپ  دـبع  ار  شرازگ  نیا  دـیوگ  ص 321 "  هدـنکارپ ج 2  ياهرهوگ 
دنا . هدروآ 

 " رد یقهیب  و  ص 24 ، دوـخ ج 7  ریـسفت  رد  يربـط  نینچمه  هدرک - شرازگ  ار  نآ  و 227 - ص 181  ج 3  دوخدنـسم - رد  زین  دمحا 
يربکلا =  ننسلا 
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هحفص 212 ] ] 

2 ص 93 و94 . دوخ - ریسفت  رد  ریثک  نبا  اه " ج 8 ص 290 و 286 و  همان  نیئآ  نیرت  گرزب 
يرابلا " ج حتف  رد "  رجح  نبا  هک  دنـسر  یم  درم  هدزای  هب  دـنا  هدوب  مزب  نآ  رد  هک  یناسک  هدـش  شرازگ  هداتق  رمعم و  نابز  زا  هچنانچ 

: ناشیا میربب " و  مان  ار  نانآزا  نت  هد  میناوت  یم  دیوگ " : یم  تشذگ  رد ص 210  هچنانچ  هدروآ و  ار  نانآزا  سک  هد  مان  10 ص 30 
هدوب هلاس  زور 58  نآ  رد  هک  هفاحقوب  رسپ  رکبوب  - 1

هدوب هلاس  زورنآ 45  رد  هک  باطخ  رسپ  رمع  - 2
هدوب هلاس  زور 48  نآ  رد  هک  حارج  هدیبع  وب  - 3

زا سپ  لاس 34 رد  دیوگ : هوفصلا " ج 1 ص 191  رد "  يزوج  نبا  اریز  هتـشاد  لاس  هدوب و 44  نابزیم  هک  لهس  رـسپ  دیز  هحلط  وب  - 4
تشذگرد یگلاس  داتفه  رد  ترجه 

تشذگرد یگدروخلاس  رد  دادیور  نیا  زا  سپ  لاسکی  هک  ءاضیب  رسپ  لیهس  - 5
بعک  رسپ  یبا  - 6

هشرخ رسپ  كامس  هناجد  وبا  - 7
يراصنا بویا  وبا  - 8

بوغش رسپ  رکبوبا  - 9
رد هتـشاد و  لاس   18 اـه - شرازگ  نیرت  تسرد  داـینب  رب  زور - نآ  هدرک و  یم  ینادرگ  هلاـیپ  ناـشیا  مزب  رد  هـک  کـلام  رـسپ  سنا  - 10

سنا هک   ) یقهیب ج 8 ص 29 ننـس  هب  اه و  یندیـشون  باب  رد  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  شخب  هب  دـیرگنب   ) هدـمآ ملـسم  تسرد  شرازگ 
مداهن . یم  ناشتسد  رد  هنامیپ  هداتسیا  مدوب و  نانآ  نیرت  کچوک  نم  تفگ 

داینبرب  وا - هدنام و  هدیشوپ  رجح  نبا  هدید  نبا  هدید  زا  هورگ  نیا  سک  نیمهدزای 

هحفص 213 ] ] 

: زین هدروآ و  ج 7 ص 24  دوخ - ریـسفت  رد  ریرج  نبا  ار  ناتـساد  نیا  وتسا  لبج  رـسپ  ذاعم  هدمآ - سنا  نابز  زا  هداتق  ناتـساد  رد  هچنآ 
هب " ج 2 ص 321  روثنملا - ردلا  رد "  یطویس  يراقلا " ج 8 ص 589 و  هدمع  رد "  ینیع  دئاوزلا " ج 5 ص 52 و  عمجم  رد "  یمثیه 

هدشپاچ ج 8 ینالطسق  زا  داشرا "  رانک "  رد  هک  ملـسم  حیحـص  شرازگ  رد  يوون  و  هیودرمنبا - خیـشلا و  وبا  ریرج و  نبا  زا  شرازگ 
ص 232 .

لاس گرم 33  ماگنه  هب  هوفصلا "  هفص  رد "  يزوج  نبا  هتفگ  هب  هتـشذگ و  رد  يرجه  لاس 18  رد  اریز  هدوب  هلاس  زور 23  نآ  رد  ذاعم 
تسا . هتشاد 

نآ زا  دیاب  هچنآ  نتخانـش  نوگرگید  اب  تسردان و  ياهریـسفت  اب  دـمآ  دورف  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  رد  هیآ  ود  هکنآ  زا  سپ  ناگدربمان 
هب  ) هکیناسک يا  دمآ : دورف  هدئام  هیآ  ات  تشذـگ - مود  پاچ  زا  مشـش ص 251  رد ج  هکنانچ  دندز - یم  راک  هب  تسد  مه  زاب  تفایرد 

ینمیرها دـیلپ و  يراک  يدـنب  ورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  تخاـب و  درب و  يراـسگ و  هداـب  هک  تسین  نیا  زج  دـیا  هدـیورگ  نیتسار ) نیئآ 
هکم ربمایپ  هک  دوب  لاس  نامه  رد  دادیور  نیا  دیشک ؟ یم  تسد  نآ  زا  امـش  ایآ  سپ  دیوگ - یم  رادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  اجنآ  ات  تسا -
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هک دنتـسناد  هیآ - نیموس  زا  نینچمه  دندید - ار  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  مشخ  نوچ  نانآ  تفرگ و  ار 
میتسش . تسد  میتسش  تسد  تفگرمع  دنتسش و  تسد  نآ  زا  دوب  نیا  هدیسر  راک  نیا  زا  نانآ  نداد  ساره  زیهرپ و  هب  روتسد 

نارای ناگرزب  هرقب ، هروس  رد  يراـسگ  هداـب  زا  زیهرپ  هب  روتـسد  ندـمآ  دورف  زا  سپ  : " دـیوگ ص 115 - ج 2  دوخ - ریسفت  رد  یـسولآ 
راک نیا  زا  میماشآ و  یم  دشاب  دنمدوس  نامیارب  ار  هچ  نآ  اهنت  ام  دنتفگ  یم  دندیشون و  یم  ار  نآ  مه  زاب  داب  دونشخ  نانآ  زا  ادخ  ربمایپ 

دمآ " . دورف  هدئام  هروس  روتسد  ات  دنداتسیان  زاب 
درب و يراسگ و  هداب  هرابرد  وت  زا  دمآ : دورف  زارف  نیا  هک  میدرکیم  يراسگ  هداب  ام  تفگ : وا  هک  هدروآ  سنا  ناتـساد  زا  متاح  یبا  نبا 

ات  دنسرپ - یم  تخاب 

هحفص 214 ] ] 

درب و يراسگ و  هداـب  دـمآ : دورف  زارف  نیا  هدـئام  هروس  رد  سپ  میـشون  یم  دـشابدنمدوس  ناـمیارب  ار  نآ  زا  هچنآ  میتفگ  اـم  هیآ . ناـیاپ 
میتسش . تسد  نآ  زا  ایادخ  دنتفگ  هیآ ، نایاپ  اتدنتسین  چیه  ینمیرها ، یئاهراک  زج  هب  يدنب  ورگ  ياهریت  یتسرپ و  تب  تخاب و 

؟ دش هتخانش  اوران  یماگنه  هچ  زا  يراسگ  هداب 

وت زا  دوب " : نیا  دـمآ  دورف  يراسگ  هداب  ندرمـش  اوران  رد  هک  زارف  نیتسخن  تفگ  وا  هک  هدرک  شرازگ  اطع  نابز  زا  دـیمح  رـسپ  دـبع  و 
میبای یم  نآ  رد  هک  یئاهدوس  يارب  ام  دـنتفگ  مدرم  زا  یخرب  سپ  هیآ  نایاپ  ات  دـننک "  یم  شـسرپ  تخاب  درب و  يراسگ و  هداب  هراـبرد 
نیئآ هب   ) هکناـنآ يا  دـمآ " : دورف  زارف  نیا  هاـگنآ  تسین  نآ  رد  یئوکین  دـشاب  هاـنگ  نآ  رد  هچنآ  دـنتفگ  نارگید  میـشون و  یم  ار  نآ 

میـشون و یم  ار  نآ  ام  دنتفگ  مدرم  زا  یخرب  سپ  هیآ ، نایاپ  ات  دیوشن " ... زامن  کیدزن  دیتسه  تسم  هک  یماگنه  دیا  هدـیورگ  نیتسار )
دورف زارف  نیا  سپ  تسین  وکین  دزادـنایب  یئادـج  ناناملـسم  هارمه  ندرازگ  زامن  ام و  هچنآ  دـنتفگ  نارگید  مینیـشن و  یم  ناماه  هناخ  رد 

دنتسش . تسد  نآ  زا  همه  ماگنه  نیا  هیآ و  نایاپ  ات  تخاب " ... درب و  يراسگ و  هداب  دیا  هدیورگ  نیتسار ) نیئآ  هب  ) هک نانآ  يا  دمآ " :
، ناشیا زایهورگ  هدومن و  ینوگانوگ  ياه  تشادرب  نآ - هنیمز  رد  ناگتـشذگ - هدیـسر و  يراسگ  هداب  هرابرد  يدـنچ  ياهزارف  نوچ  و 

یلاس هچ  زا  هک  نیا  رد  هزیگنا  نیا  رب  دـنا ، هدـینادرگب  شا  ینورب  هنوگ  زا  هدـمآ - ءاـسن  هرقب و  هروس  ود  رد  هک   - ار ناـیم  نآ  زا  زارف  ود 
: تسه هنایم  رد  مه  اب  زاسان  ینانخس  هدش  هتخانش  اوران  یگراوخ ، یم 

- ربمایپ هک  يزیچ  نیتسخن  نآ " : داینب  رب  و  هدروآ ، لبجرـسپ  ذاعم  هار  زا  یناربط  هک  دنا  هتفرگ  ار  یـشرازگ  نامه  دنا و  هدـمآ  یخرب  - 1
هداب  تشاد ، زاب  نآ  زا  ار  مدرم  یگتخیگنارب ، ماگنه  رد  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و 

هحفص 215 ] ] 

هدوب یئاهروتسد  نیتسخن  زا  يراسگ ، هداب  نتخانش  اوران  میئوگن  مه  رگا  سپ  نادرم "  نایم  مانشد  شکمشک و  ینمشدو و  دوب  يراسگ 
هچ نآ  هدشهداد ، هنیدم  هب  وا  ندیچوک  زا  هک  سپ  هک  میرامشب  یئاهروتسد  نیتسخن  زا  ار  نآ  دیاب  هدیسر  ربمایپ  یگتخیگنارب  زا  سپهک 

: دنناد یم  تسرد  شنادناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ -، زا  ار  نآ  ندوب  هک  تسا  نخـس  نیا  دـهد ، یم  يرای  ار  الاب  شرازگ 
، تشادرب نیا  رد  ار  ام  ماگ  تسا  يراسگ  هداب  نوماریپ  هک  یئاه  هیآ  رد  هاگن  نینچمه  ، تسا يراسگ  هداب  گرزب ، ناـهانگ  نیرت  گرزب 
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هروس رد  زین  مود  هیآ  هدمآدورف و  هنیدـم  رد  هک  تسا  يا  هروس  نیتسخن  نامه  ای  هرقب  هروس  رد  نآ  هیآ  نیتسخن  اریز  دراد  یم  رتراوتـسا 
هدمآ  دورف  هکم  زا  ندیچوک  زاغآ  رد  هک  يا  هروس  نامه  ای  ءاسن 

هرقب هروس  نوچ  هتفگ : هشیاع  دشاب ، نیمه  دـنا  هداهن  هرقب  هیآ ي  هدولاش  رب  ار  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  هک  مه  یناسک  تشادرب  دـیاش  و 
زا ار  مدرم  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگناربو  دـمآ  دورف  نآ  يال  هب  رد ال  زین  يراسگهداب  ندوب  اوران  هب  روتـسد  دـمآ ، دورف 

دمآ . دورف  ربمایپ  اب  هشیاع  ندش  رسمه  زا  سپ  هرقب  هروس  تشذگ - مشش ص 197  دلج  رد  هچنآ  داینب  رب  اریز - تشاد  زاب  نآ 
زا زارف  نامه  هدولاش  رب  ار  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  میدروآ - ار  يو  نخـس  مود  پاـچ  زا  مشـش ص 254  دلج  رد  هچنانچ  زین - صاصج 

نیمه اب  يراسگ  هدابدنا  هتفگ  نادنمـشیدنا  زا  یهورگ  دیوگ : ج 3 ص 60 - دوخ - ریـسفت "  ردیبطرق "  دناد و  یم  راوتـسا  هرقب  هروس 
هدمآ -  هرقب  هروس  رد  هک  هیآ  نیا  دیوگ " : دوخ  ریسفت  زا  رد ج 2 ص 229  يزارو  هدش  هتخانش  اوران  هدمآ - هرقب  هروس  رد  هک  هیآ -

هحفص 216 ] ] 

درآ یم  یئامنهار  نیا  رب  یئاه  هناشنزین  رد ص 231  دیامن "  یم  هار  يراسگ ، هداب  ندوب  اوران  هب  ار  ام 
لاس راهچ  زیهرپ ، ناـمرف  هک  تسا  نآ  رب  يرذـالب  هدـمآ  يزیرقم  هماـخ  هب  نداد "  يرادروخرب  عاـتمالا =  زا "  رد ص 193  هچناـنچ  - 2

اب راد  ریگ و  رد  مراـهچ و  لاـس  رد  دـمآ  شیپ  نیا  رت  تسرد  نخـس  هبهک  دـیوگ  قاحـسا  نبا  و  هدوب ، هنیدـم  هبربماـیپ  ندـیچوک  زا  سپ 
رـس رب  ربمایپ  مراهچ  لاـس  زا  لوـالا  عیبر  رد  دـسیون : یم  ص 192 - ج 2  دوـخ - هریـس " ي  رد "  ماـشه  نبا  مـه  هداد و  يور  نایریـضن 

سانلا دیس  نبا  دمآ . دورف  يراسگ  هداب  ندوب  اوران  هب  روتـسد  نایم  نیمه  رد  تسب و  نانآ  رب  ار  اه  هار  بش  شـش  دمآ و  دورف  نایریـضن 
تسا . هدرک  دای  ار  شرازگ  نیا  هتسجرب " ج 2 ص 48  ياه  هنومن   = رثالا نویع  رد "  زین 

دشهتخانـش و اوران  دـحا  دادـیور  زا  سپ  يراسگ  هداب  تفگ  وا  هک  دـهد  یم  يرای  رباج  نابز  زا  هیودرم  نبا  شرازگ  زین  ار  تشادرب  نیا 
. میرب راکب  مراهچ  لاس  نامه  يارب  میناوت  یم  شیب  مک و  ار  ... زا " سپ  هژاو ي "  دمآ ، شیپ  موس  لاس  رد  دحا  دربن  نوچ 

هب روتسد  هک  هتفر  نآ  رب  ارچ  نوچ و  یب  یطایمد  هدمآ  يراقلا " ج 10 ص 82  هدمع  يرابلا " ج 10 ص 24 و "  حتف  رد "  هچنانچ  - 3
. تسا هدید  دوخ  هب  ار  هیبیدح  دادیور  هک  هدش  هداد  یلاس  نامه  ینعی  مشش  لاس  رد  يراسگ  هدابزا  زیهرپ 

و دوشگ ، ار  هکم  هک  هدیـسریلاس  ناـمه  اـی  هنیدـم  هب  ربماـیپ  ندـیچوک  زا  سپ  لاـس  تشه  روتـسد  نیا  هک  تسا  نآ  رگید  تشادرب  - 4
ناشراک رفیک  زا  ناراسگ  هداـب  هک  دـمآدورف  هدـئام  هروس  زا  زارف  کـی  تشگ و  اـپ  رب  هحلط  وب  يارـس  رد  هدـش  داـی  مزب  هک  زور  ناـمه 

تـسد میتسـشتسد ، تفگ : وا  دنداتـسیا و  زاب  شوناشون  زا  دـندوب  مزب  نآ  رد  يو  اب  هک  یناسک  رمع و  ات  دـهد ، یم  زیهرپ  هدـناساره و 
میتسش .

هحفص 217 ] ] 

نارای زا  هدربمان  نادرم  يراسگ  هداب  هک  تسا  نآ  شاهزیگنا ، اهنت  اریز  دیشخب  هناوتشپ  ناوت  یمن  يرگنشور  هنوگچیه  اب  ار  تشادرب ، نیا 
اب ار  دوـخ  يرواد  هک  نآ  یب  رجح  نبا  دـننام  یـسک  ینیب  یم  هک  دـیامنب ، راـک  نیا  نتخانـش  اوراـن  زا  شیپ  درامـشب و  تسرد  ار  ربماـیپ 

هچنآ دسیون : یم  يرابلا "  حتف  زا "  جرد 8 ص 274  دنک و  یم  یتشادرب  نانچ  دمحا  شرازگ  يامن  زا  دزاس  راوتـسا  نآ  رب  یگدـندکی 
رسپ و نمحرلا  دبع  هار  زا  دمحااریز  دش  هدوشگ  هکم  هک  هدوب  یلاس  نامه  ای  متـشه  لاس  رد  نآ  نتخانـش  اوران  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  رب 
رب ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  تفگ  وا  مدیـسرپب و  هداب  شورف  دـیرخ و  هراب  رد  ساـبع  رـسپ  زا  تفگ  وا  هک  تسا  هدروآ  هلع 
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دروآ ناـغمرا  وا  يارب  یم  گـشم  کـی  درک و  رادــید  ار  وا  هـکم  ندوـشگ  لاـس  رد  هـک  دوـب  سود  اـی  فـیقث  هریت  زا  یتـسود  ار  يو -
هب يور  درم  نآ  هدرمـش ؟ اوران  ار  نآ  ندیـشون  دـنوادخ  یناد  یمن  رگم  ، نالف اـباب  تفگ : يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب 
وا هب  يروتـسد  هچ  نـالف  اـباب  تفگ  يورب - ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هـتخیگنارب  شورفب ، ار  نآ  ورب  سپ  تـفگ  درک و  شیوـخ  هدرب 
درم سپ  هتخانـش ، هانگ  مه  ار  نآ  نتخورف  هدرمـش  هانگ  ار  نآ  ندیـشون  هک  نآ  تفگ  دـشورفب ، ار  نآ  دورب  مداد  روتـسد  تفگ  يداد ؟

تخیر . ینش  تفربآ  رد  ار  نآ  ات  داد  نامرف 
درم نیا  هب  هکم  ندوشگ  لاـس  رد  هداـبزا  زیهرپ  هب  روتـسد  میئوگب  دـیاب  میـشاب  مرگتـشپ  شرازگ  نیا  هب  میهاوخب  یلیخ  مه  رگا  هزاـت  هک 

رد هدوب و  رود  هتفریم  رامش  هب  اه  نامرف  ندیسر  هاگیاپ  هکیئاج  زا  درم  نیا  اریز  هدش  هداد  ماگنه  نیا  رد  روتـسد  دوخ  هکنیا  هن  هدیـسر 
نیا هاوگ  هتسناد و  یمن  زین  ار  مدرم  اب  تساخرب  تسشن و  یتسود و  هار  هک  هتفر  یم  ترپ  نانچ  هتسیز و  یم  نانیـشن  رداچ  نایم  اه  نابایب 

مه رگا  هک  نیا  اـب  دـنک ، یم  شکـشیپ  شنادـناخ - يورب و  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  هب  ار  یم  تسا و  هدـمآ  هـکنآ  نـخس 
نیرفآ  دورد و  ربمایپ - نوچمه  یسک  يارب  ار  نآ  هک  تسین  يزیچ  نیا  زاب  دوبن  اورانماگنه  نآ  ات  یم  میتفرگ 

هحفص 218 ] ] 

. تشاد مشچ  اه  تال  زا  هک  هدومن  هنوگ  نآ  هب  يراتفر  هتساخرب و  اهاپ  رس و  یب  نایم  زا  درم  یلو  درایب  ناغمرا   - شنادناخ يو و  رب  ادخ 

دنام یم  رد  هلالک ) ابا -   ) نآرق ياه  هژاو  ندومن  زاب  رد  رکبوب 

هراشا

ییامن هن  ادخ و  هار  رد  شالت  دربن و  يارب  یماگشیپ  هن  میراد و  غارس  يراکشآشناد  هن  زین  یناملـسم  راگزور  رد  رکب "  وب  وا "  زا  یلو 
یشیارگ . داینبکی  رب  يراوتسا  هن  یتسرپ و  ادخ  راک  هب  یگدرپس  رس  هن  هدیدنسپ و  ياه  يوخ  زا 

رد هک  یئاه  شراگن  وت و  کنیا  هدیـسرن ، يورا  هنیمز  نیا  رد  يروخ  درد  هب  زیچ  هک  دیونـشب  نآرق  يرگنـشور  رد  شراکـشآ  شناد  زا 
ای دناشنب  ورف  ار  یـسک  یگنـشت  دـناوتب  هک  ینیب  یمن  وا  زا  يزیچ  اه  نآ  نایم  رد  هک  هدـمآ  مهارف  اه - ثیدـح  نوماریپ  ردمه  هیام و  نیا 
ره هک  نآ  اب  دوب ، ربارب  با  ینعم  نتسنادن  رد  باطخ - رسپ  رمع  شتسد - ود  اب  زین  وا  هک  دنا  هدروآ  يرآ  دشاب ، يا  هدنهاوخ  يوگخساپ 

، مه نآ  اریز  دننادب  ار  نآ  زین  هداتفا  سپمدرم  هک  تسین  رود  دنتسناد و  یم  ار  نآ  نیـشن - رداچ  نایزات  یتح  يراد - هشیر  گر و  يزات 
هناگیپ يا  هژاو  دـنا و  هدروآ  یم  نابز  رب  ار  نآ  هشیمه  درگ - نابایب  نیـشنرهش و  زا  ناـیزات - هک  تسا  يزاـت  ياـه  هژاو  رگید  گنـسمه 

دوریم راک  هب  كدـنا  رایـسب  هک  مه  یئاه  هژاو  زا  دـشابن و  وا  رب  یکاـب  تسنادـن  ار  نآ  یـسک  رگا  هتفاـی و  هار  ناـشیا  ناـبز  هب  هک  تسین 
دشاب . یخرب  تفایرد  زا  رود  نآ  تخانش  دنرآ و  نابز  رب  ار  نآ  رتمک  نایزات  هدوت ي  هک  هدشن  هدرمش 

هدیشارت یناسک  هکتسا  يا  هناهب  نیا ، زا  رت  فرگش  یئآیم ، تفگش  رگا 

هحفص 219 ] ] 

يدـنمدرخ ره  یلو  تسا  هدرک  زیهرپ  با  ینعم  ندومن  زاب  زا  يور  نیا  زا  هتفر و  یم  طایتحا  هار  هب  نآرق  يرگنـشور  رد  وا  دـنا : هتفگ  و 
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نـشور ار  نآ  تساوخ  میئامن و  زاب  هتفهن ، راوگرزب  نآرق  ياه  هیال  نورد  رد  ار  هچ  نآ  میهاوخب  هک  دومن  طایتحا  دـیاب  یئاـج  دـناد  یم 
رد زین  میراد و  راوتسا  ینورد  ياه  هیال  رب  دوب  ناوتن  مرگ  تشپ  ینورب  هیال  رب  ار  هچ  نآ  مینک و  راکشآ  هدمآ  هتسب  رس  ار  هچنآ  هتخاس ،

ار نآ  يزات  ياه  هژاو  هک  یسک  یلو  تسا  اوران  ام - نیئآ  هاگدید  زا   - ندرکن گنرد  نداتسیان و  یگدزباتش و  هک  هنوگ  نیا  زا  یئاهاج 
يارب اه  نآ  ندومن  زاب  زا  ار  وا  طایتحا  مادـک  هدـناسر  مه  هب  يا  هشیر  گر و  نابزنیا - رد  هتفایرد و - دوخ  شرورپ  تشرـس و  يرای  هب 

دراد ؟ یم  زاب  نارگید 
هک هدیشیدنین  مه  نآ  زا  دنمجرا  زارف  نیمه  هلابند  رد  هنازرف و  نآرق  رد  ایآ  یلو  هتشادن  یهاگآ  زین  شا  هدوت  نابز  زا  درم  نیاهک  میتفرگ 

هدـمآرتشیپ هک  ار  با )  ) هویم و ههکاف )=   ) هژاو ود  اج  نیا  هک  ناتنایاپراچ ؟ امـش و  يارب  تسا  یئالاک  نیا  هک  دـیوگ : یم  كاـپ  يادـخ 
دنروخب و ناشدوخ  هکنآ  يارب  هویم  دنک : یم  دزـشوگ  ار  مدرم  رب  دوخ  ياه  یکین  رادـنپ ، زا  رترب  دـنوادخ  كاپ  اریز  دـنک : یم  نشور 

فلع . يرگید  تسا و  هویم  یکی  هک  تفایرد  ناوت  یم  نخس  هلابند  نیمه  زا  سپ ، ناشنایاپراچ ، ندنارچ  يارب  با 
یم دوخ  رد  ارم  نیمز  مادـک  تفگ : وا  دـندرک و  یـشسرپ  هیآ  کی  هرابرد  رکبوب  زا  هک  هدروآ  هکیلم  یبا  نبا  ناـبز  زا  يوغب  مساـقلا  وبا 

دیوگب ؟ هتساوخن  يزیچ  نانچ  دوخ  هک  مرآ  نابز  رب  ینخس  دنوادخ ، همان  هرابردرگا  دنکفا  یم  هیاس  مرس  رب  نامسآ  مادک  دناجنگ و 
 " ابا ههکاف و  هک " و  دندرک  یـشتسرپ  رادـنپ  زا  رترب  يادـخ  نخـس  نیا  هرابرد  رکبوبا  زا  هک  هدرکشرازگ  یمیت  میهاربا  زا  هدـیبع  وبا  و 

مناد یمن  هک  يزیچ  رگا  دراد  یم  ربارم  نیمز  مادک  دنکفا و  یم  هیاس  نم  رسرب  نامسآ  مادک  تفگ 

هحفص 220 ] ] 

مرآ ؟ نابز  ربيدنوادخ  همان  هرابرد  تسا  تسرد 
رگا منک  هچ  مورب و  اجک  دراد و  یم  رب  ارم  نیمز  مادک  دریگ و  یم  شیوخ  هیاس  رد  ارم  مادک  هدروآ : هنوگ  نیا  هب  ار  يو  نخـس  یبطرق 

دیوگب ؟ هتسوخ  ار  نآ  زج  هب  تسا - رادنپ  زا  رترب  گرزب و  زا - هک  مرایب  نابزرب  ینخس  دنوادخ  همان  زا  یفرح  نوماریپ  رد 
هدولاش راتفگـشیپ   = ریـسفتلا لوصا  همدـقم  رد "  هیمیت  نبا  زین  هدروآ - ج 1 ص 29 - دوخ - ریـسفت  رد  یبطرق  ار  شرازگ  نیا  میرذـگب ،

دوخ ج 1 ص 5 ریسفت "  رد " ریثک  نبا  اه " ج 3 ص 253 ، يرادرب  هدرپ  فاشکلا =  رد "  يرـشخمز  نآرق " ص 30 ، يرگنشور  ياه 
هناگادج زین  هک  نیعقوملا " ص 29  مـالعا  رد "  میق  نبا  هدـناجنگ ، شرازگ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يرواد  هناگادـجزین  رد ص 6  هک 

ریسفت رانک "  هک  دوخ  ریسفت "  رد "  یفسن  دوخ ج 4ص 374 ، ریسفت "  رد "  نزاخ  هدناجنگ ، شرازگ  ندوب  تسرد  هب  ار  دوخ  يرواد 
زا لئاضف " و  دوخ "  هتـشاگن  رد  هدیبع  وبا  زا  شرازگ  هب  روثنملا " ج 6ص 317  ردلا  رد "  یطویس  هدش ج 8 ص 389 ، پاچ  يزار  " 

شیپ هتسبرس  دوخ  ریـسفت "  زا "  رد ج 4 ص 180  زین  یبـلک  يزج  نبا  يرابلا " ج 13 ص 230 ، حتف  رد "  رجح  نبا  دیمح ، رـسپ  دـبع 
تسا . هدرک  وگزاب  ار  دمآ 

يردپ ) ای  ینت  رهاوخ  ردارب و  هلالک =( 
هرابرد وت  زا  : تسا گنرمه  شتسود  اب  هدمآ  دورف  ءاسنهروس  ماجنا  یناتـسبات  هیآ  رد  هک  هلالک  هژاو  نتخانـشن  رد  هفیلخ  هک  مینیب  یم  زاب 

زا یمین  سپ  دوب  يرهاوخ  ار  يو  یلو  تشادن  دنزرف  درمب و  یـسکرگا  هک  دهد  یم  نامرف  نینچ  دنوادخ  وگب  دـننک  یم  شـسرپ  هلالک 
هیآ . نایاپ  ات  تسا  وا  نآ  زا  هداهن  ياج  رب  هچ  نآ 

- رکبوب تفگ : دـنا  هدرک  شرازگ  یبعـش  زا  دـنا  یمرگ  تشپ  هتـسیاش  ینادرم  نآ  نایجنایمهک  تسرد  یئاه  هریجنز  اب  ثیدـح  نایاوشیپ 
منار یم  نخس  هنیمز  نیا  رد  دوخ  هشیدنا  اب  نم  تفگ : وا  دندیسرپب و  هلالک  زا  ار  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ 

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 141 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 221 ] ] 

هلـالک هک  منیب  یم  ناـنچ  دـنرازیب ، نآ  زا  وا  هتخیگنارب  دـنوادخ و  و  نمیرها ، زا  تسا و  نم  زا  هنرگ  تسا و  ادـخ  زا  دـشاب  تـسرد  رگا 
زا نم  تفگ : تسشن  ربمایپ  ینیشناج  هب  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رمع - نوچ  نآ  زا  سپ  و  دنـشاب ، ردپ  نادنزرف و  نایم  زانوریب  ناگتـسب 

مریذپن . دیوگب و  يزیچ  رکبوبا  هک  مراد  مرش  ادخ 
نبا شیوخ ج 2 ص 365 و  ننـس "  رد "  یمراد  هبیـش و  یبا  نبا  قازرلا و  دـبع  مه  و  تسا . هدروآ  روـصنم  رـسپ  دعـس  ار  شرازگ  نیا 

ریبکلاعماجلا رد "  زین  یطویس  يربکلا " ج 6 ص 323 و  ننسلا  رد "  یقهیب  رذنم و  نبا  دوخ ج 6 ص 30 و  ریسفت "  رد "  يربط  ریرج 
 " رد ریثک  نبا  زاب  و  دیآ ، یمرب  زین  وا ج 6 ص 20 - هتـشاگن  هتفای "  نیودت  تیبرت =  زا "  هچنانچ  هدرک  شرازگ  ناشیا  نابز  زا  ار  نآ  " 

نیعقوملا " ص 29  مالعا  رد  میق  نبا  دوخ ج 1 ص 367 و  ریسفت "  رد "  نزاخ  هدروآ و  ار  نآ  دوخ ج 1 ص 260  ریسفت " 
زین شرگن  نیا  رد  دـشابن و  دـنزرف  هک  دنتـسه  یناگتـسب  اهنت  هلالک  هک  هدوب  نآ  رب  تسخن  یلو  تسا  وا  مود  تشادرب  نیا  دـیوگ : ینیما 
رسپ دنتفر ، يا  هناگادج  هار  مادک  ره  هاگنآ  دندیورگ  يدینش  رتشیپهک  یتشادرب  هب  ود  ره  سپس  دوب  ناتـسادمه  يو  اب  باطخ  رـسپ  رمع 

اب زاسان  یتشادرب  هلالک  هرابرد  رکبوب  نم و  تفگ  وا  متخادرپ و  نخـس  هب  باطخ  رـسپ  رمع  اب  هک  مدوب  یـسک  نیـسپزاب  نمتفگ  سابع 
هک هدـمآ  سابع  رـسپ  نابز  زا  ریثک  نبا  یبهذ و  مکاح و  یقهیب و  تسرد  شرازگ  رد  ما و  هتفگ  نم  هک  تسا  نامه  نخـس  میتشاد و  مه 

رمع اب  هک  مدوب  یسک  نیسپزاب  نم  تفگ :

هحفص 222 ] ] 

ار وا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  هلالک  داد : خساپ  یتفگ ؟ هچ  مدیسرپ  متفگ  نم  هک  دوب  نامه  نخـس  تفگ ، یم  مدینـش  متخادرپ و  نخـس  هب 
دنشابن . ینادنزرف 

راگزاسان هراـب  نیا  رد  وا  اـب  مرـشنم  تفگ  رکبوب  ياـج  هب  شنتـسشن  اـب  هنرگو  هدـنار  ناـبز  هب  ندروخ  مخز  زا  سپ  رمع  ار  نخـس  نیا 
تـسا نآ  هلالک  مدرب  یپ  ات  تسیچ  هلالک  متـسناد  یمن  هک  دمآ  نم  رب  يراگزور  تفگ : رابکی  زین  نآ  زا  سپ  و  تشذـگ - هک  میامن -

تفگ . هچنآ  تفگ  تفگ ، یم  هچنآ  ربیئانیب  اب  اه  نیا  همه  زا  سپ  ردپ و  هنو  دشاب  هتشاد  دنزرف  هن  یسک  هک 
زاـب با  ینعم  نتفگ  زا  هک  يا  يدـنت  یتخـس و  اـبمه  نآ  دوب - هتخانـش  هتـسیاب  نتـشیوخ  رب  هفیلخ  هک  يراـک  طاـیتحا  نآ  مناد  یمن  نم 

رد اجنیا  رد  درک  هچ  تفر و  اجک  تفرگرب و  رد  ار  وا  نیمزمادک  دنکفا و  شرس  رب  هیاس  نامـسآ  مادک  و  هتخیرگ ؟ اجک  نونکا  داتـسیا -
زا اـی  تسادـخ  زا  اـیآ  تسناد  یمن  تخانـش و  یمن  زاـب  شندوـب  هدـننک  هارمگ  زا  ار  نآ  یتـسرد  هک  تفگ  ینخـسدنوادخ  شیک  هنیمز 
 - تشذـگ مود  پاچ  زا  ص 127  رد ج 6  هچنآ  داـینب  رب  هکنآ - اـب  دـنام ؟ هدیـشوپوا  رب  یناتـسبات  هیآ  هنوگچ  و  نمیرها ؟ زا  شدوـخ و 

يادخ زا  نخـس - نیا  هنوگچ  زاب  درمـش و  یم  سب  هلالک  نتخانـش  يارب  ار  زارف  نامه  شنادناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ -
دیـسرپن و ارچ  و  دیـسرپب ؟ دنـسانش  یمار  ادـخ  دروآداـی  هک  یناـسک  زا  دـیتسناد  یمن  رگا  هک : دـنام  ناـهنپ  يو  هدـید  زا  رادـنپ - زا  رترب 

نانچ يو  نشور  دننایک ، نانآ  تسناد  یم  هاوخان  هاوخ  هکنآ  اب  دنتخانـش  یم  ار  ادـخ  روآدای  همان  هک  درواین  یناسک  هب  يور  تخوماین و 
هب دناوت  یم  سک  ره  و  اههرهب ، اه و  تفایرد  هب  دراد  یگتـسب  ایوگو  تسین  هتـسب  رد  هدـش و  يدـنبزرم  نیئآ ، ياه  نامرف  هک  دـیامن  یم 

ربمایپ همانرب  ادـخ و  هماـن  هنیمز  ردنوچ  هک  دـسر  یم  ار  سک  ره  میراـگنا  تسردار  اهرادـنپ  نیا  رگا  هک  دـشاب ، مرگتـشپدوخ  تشادرب 
وا زا  ینخس 
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هحفص 223 ] ] 

نمیرها . زا  نم و  زا  هنرگو  تسا  دنوادخ  زا  دشاب  تسرد  رگا  دیوگب  دهدب و  دوخ  شرگن  رس  زا  یخساپ  دنسرپب 

راکهزب نادهتجم 

یخاتـسگ هب  وا  هتخیگنارب  وادـخ  ربارب  رد  یـسک  هک  دراد  نآ  هب  زاـین  تسا  نآ  هناوتـشپ  هژیو ، ياـه  تشادرب  هک  یئاهروتـسد  نـیا  يرآ 
شالت داهتجا =(  يرادنپ  هک  ناگمه - يارب  هن  و  دوب - دهاوخ  یهورگ  هژیو  ریزگان  دهد و  یمن  تسد  سک  چـیه  يارب  مه  نآ  دزادرپ و 

ياـهامنهار زا  ار  هدـش  داـی  ياـه  ناـمرف  هک  نیا  هن  تسا  هدوـب  هویـشنیمه  اـب  ربارب  هورگ  نیا  دزن  رد  ادخياهروتـسد ) هب  ندرب  یپ  يارب 
نوچمه : یناسک  دنرادنپ  یم  هکتسا  اج  نیا  زا  دنرآ و  رد  هب  ربمایپ - همانرب  ادخ و  همان  نآ - هناگادج  هدرتسگ و 

ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورس  هدنشک  مجلم  رسپ  نمحرلا  دبع 
وا - رب  ادخ  دورد  رسای - رسپ  رامع  ربمایپ  راوگرزب  رای  هدنشک  هیداغلا  وبا  و 

ناهانگ  یب  ناکاپ و  زا  نارازه  هدنشک  نایفس  وبا  رسپ  هیواعم  و 
راکهنگ -) رسپ  راکهزب   ) یصاعرسپ یصاع  هغبان - رسپ  رمع و  و 

درک . يراکدیلپ  شرسمه  اب  وتشک  ار  کلام  هنارگدادیب  هک  دیلو  رسپ  دلاخ  و 
هدیدرگ . راوتسا  ربمایپ  روتسد  اب  مه  مدرم و  شنیزگ  اب  مه  وا  یئاوشیپ  هک  نیتسار - ياوشیپ  رب  ناگدننک  شروش  ریبز  هحلط و  و 

هایس و ياه  گرب  زا  رپ  شا  یگدنز  همان  هک  راکهبت  راسگ و  هداب  دیزی  و 

هحفص 224 ] ] 

نامدرميارب  تسا  اهزور  نیرت  هریت  نآ  رسارس 
هار اب  و  مالـساروتسد - اب  زاسان  ياه  تشادرب  نآرد  دـنا و  هتـساخرب  شالت  هب  دـنوادخ  شیک  هار  رد  هک  دـنا  نادـهتجم  ناشیا  همه  يرآ 

. دنب وکین  ياه  شاداپ  یسب  هتـسیاش  ناش  هنازوت  نیک  ياه  متـس  يارب  هدوب و  مرگ  تشپ  ادخ  نخـس  زا  يرگنـشور  يا  هنوگ  هب  تسرد -
رگیدکی اب  اه  شکمشک  گنج و  نآ  همه  رد  ربمایپ  نارای  هک  تسا  نآ  رب  نامگ  ج 4 ص 151 " :- دسیون - یم  هباصا "  رد " رجح  نبا 

هار هب  هچ  رگادزیخرب  شالت  هب  ادخ  شیک  هار  رد  دنک و  داهتجا  سک  ره  نوچ  دنا و  هدوب  مرگتشپ  ادخ  نخس  زا  يرگنـشور  يا  هنوگ  هب 
نآ شریذـپ  دـیآ  هتفریذپيراوتـسا  هب  مدرم  هوبنا  زا  کت  کت  هرابرد  تشادرب  نیا  هک  یماگنه  دریگ و  یم  وکین  شاداـپ  دـتفا  تسرداـن 

 " تسا . رتراوازس  یسب  ربمایپ  نارای  هرابرد 
رب ادخ  نیرفآ  دورد و  نایدمحم - هدوت  نایم  زا  ادخ  هار  رد  ناگدننک  شالت  نادهتجم و  هک  هب  هب  شیک و  نیا  هب  نیرفآ  مه  زاب  نیرفآ و 

نایز هب  هک  ینارس  کبس  يزاتناگیامورف و  درخ و  یب  تشپ و  مدرم  ماش و  نارگبوشآ  هک  یئاج  ات  دنا  هدش  رایسب  هچ  شنادناخ - يو و 
هدیدرگ مرگتشپ  ادخ  نخس  زا  يرگنشور  يا  هنوگ  هب  دنور و  یم  رامش  هب  دهتجم  همه  اقلط  ناگداز  دندش و  هتسدمه  رگیدکی  اب  ربمایپ 

دنا 
ناگدنـشک دنا و  یهابت  ياههرکیپ  هک  دـنناشوپ  یم  یناسک  رب  تسردانهب  ار  ادـخ  هار  رد  شالت  داهتجا و  هماج  هک  نانآ  رب  یهز  یهز  و 

، ربمایپ همانرب  ادخ و  همان  زرم  زا  ناگدش  نوریب  یگتخیگنارب و  كاپ  ناتسآ  رب  مالـسا و  نیئآ  رب  ناگدننک  تخات  و  ناکینو ، ناگدیزگرب 
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هدش دازآ  شفرد  ریز  رد  مه  نآ  ربمایپ  كاپ  رابت  اب  يزرو  هنیک  يراگهبت و  یشنک و  دب  هب  ناگتفرگ  وخ  و  نامرفان ، رگدادیب و  هورگ 

هحفص 225 ] ] 

ناربمایپ  نیرت  گرزب  نابز  هب  هدش  نیرفن  رسپ  هدش  نیرفن  هدش و  دازآ  رسپ 
دنمـشناد تسا : سک  هس  يوـس  زا  اـم  شیک  بیـسآ  هک : تفگتسار  هـچ  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  نـیرفآ  دورد و  ادـخ - هـتخیگنارب 

نادان . دهتجم  هدننک و  شالت  رگدادیب و  ياوشیپ  راکهبت ،
هک دراد  نیگآ  رهز  ياه  هماخ  هدننک و  هارمگياه  تشادرب  نیا  ياراد  یناگتـسجرب  نینچ  هک  سب  مالـسا  يارب  یتساک  گنن و  نیمه  و 

رانک رد  ار  دیلپ  كاپ و  هارمگ و  ور و  تسار  راکدب و  راکوکین و  دنیامن و  یم  كاپ  یئور  ود  يراکهبتيدیلپ و  زا  ار  ناگشیپ  هزب  نماد 
هدوت هنادرخ - مک  ياه  تشادرب  یهت و  نایم  ياه  فال  نیا  زیچان و  نانخس  نیا  ياه  هدننام  اب  دننار و - یم  بوچ  کی  اب  دنهن و  یم  مه 

شنیـشناج و شاهماـنرب و  شا و  هماـن  و  وا - هتخیگنارب  و   - دـنوادخ رب  هک  ار  یگرزب  ياـه  يراـکهبتو  دـنیامن  یم  ترپ  تـسار  هار  زا  ار 
نوریب ناشیا  ناهد  زا  هک  ینخـس  تسا  نارگ  دنیامن ، یم  کجوک  نارادنیدهدوت ، هدید  رد  هدش  هتـشاد  اور  ناشیا - ناتـسود  شنادناخ و 

هک ره  دنیب و  یم  ار  نآ  شاداپ  دشاب - كدنا  رایـسب  مه  دنچ  ره  دنک - وکین  يراک  هک  ره  سپ  دنیوگ  یمن  غورد  زج  يزیچ  دـیآ و  یم 
دید . دهاوخ  ار  نآ  يازس  كدنا - رایسب  دنچ  ره  دهد - ماجنا  دب  يراک 

ادخ همان  زا  رکبوب  یهاگآ  دنچ  نوچ و 

، زیوآ تسد  ود  نآ  اب  تفرگ و  هناوتـشپ  ار  اهروتـسد  یناـهن  هیـال  هشوگ و  ار  داـهتجا  ياـه  هزاورد  هنوگ - نیا  هب  هک - یـسک  نیتسخن  و 
دلاخ نماد  یگتخاس ، هناهب  نیمه  اب  هک  دوب  تسخن  هفیلخ  دـناسر ، يرای  ار  شنک  هشیپ  هزب  نادرم  داد و  شیامن  كاپ  ار  ناراکهبت  نماد 

رگا هکنانچ  تشاد - غیرد  وا  زا  دناشچب  يورب  تسیاب  یم  هک  ار  يرفیک  داد و  وشتسش  شکانمهس  ناهانگ  كرچ  زا  ار  دیلو  رسپ 

هحفص 226 ] ] 

دروآ . میهاوخ  ار  نآ  یگدرتسگ  هب  دهاوخب - رادنپ  زا  رترب  يادخ 
تـسا كدـنا  رایـسب  هدـش  شرازگ  هنیمز  نیا  رد  يو  زا  هچ  نآ  هزاـت  و  نآرق ، يرگنـشور  رد  هفیلخ  ياـه  تفرـشیپ  زا  دوب  يا  هنومن  نیا 

دسیون : یم  يراک " ج 2 ص 328  راوتسا  ناقتالا =  رد "  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  هچنانچ 
، بعکرسپ یبا  سابع ، رسپ  دوعسم ، رـسپ  هناگ ، راچ  ياه  هفیلخ  دنا : هدناسر  مه  هب  هزاوآ   - نآرق يرگنـشور  رد  ربمایپ - نارای  زانت  هد  " 

هچنآ هدیسر و  شرازگ  بلاط  وبا  دنزرف  یلع  زا  همه  زا  رتشیب  زین  اههفیلخ  نایم  زا  ریبز ، رسپ  هللا  دبع  ويرعشا  یـسوم  وبا  تباث ، رـسپ  دیز 
یم زین  ار  هزیگنا  نیمه  هکنانچ  دنا  هتشذگ  رد  رتدوز  هک  نیا  زج  درادن  يا  هزیگنا  مه  نیا  تسا و  زیجان  یـسب  دنا  هدروآ  رگید  نت  هس  زا 

يرگنشور شناد  رد  نم  هدرک و  وگزاب  يرتمک  ياه  ثیدح  دابدونشخ - يو  زا  ادخ  رکبوبا - ارچ  دسرپب  هک  دروآ  یسک  خساپ  رد  ناوت 
مرادن . دای  هب  داب - دونشخيو  زا  ادخ  رکبوبا - زا  يزیچ  درذگ - یمن  مه  زارف  هد  زا  هک  كدنا - رایسب  ینانخس  زج  نآرق 

یم ینارنخـس  یلع  مدید  هک  هدروآ  لیفطلا  وبا  زا  وا  هللا و  دـبع  رـسپ  بهو  زا  رمعم  وهدیـسر  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  نانخـس  یلع  زا  یلو 
هرابرد نم  زا  منک ، یم  هاگآ  ار  امـش  رگم  درک  یهاوخن  شـسرپ  نم  زايزیچ  هرابرد  دنگوس  ادخ  هب  هک  دیـسرپب  نم  زا  تفگ  یم  درک و 

نیمز رب  ای  هوک  رد  زور و  رد  ای  هدـمآ  دورف  بش  رد  مناد  یم  رگم  تسین  نآ  زا  يزارف  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  دیـسرپب  دـنوادخ  هماـن 
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راومه .
هتـسوپ رگم  تسین  نآزا  یفرح  جیه  هک  هدمآ  دورف  فرح  تفه  ربنآرق  تفگ  هک  هدرک  شرازگ  دوعـسم  رـسپ  زا   " هیلح رد "  میعن  وب  و 
تفای . ناوت  یم  ار  همه  نآ ، یناهن  هیال  اتینورب  هتسوپ  زا  بلاطیبا - رسپ  یلع - دزن  هک  یتسار  هب  یناهن و  يا  هیال  دراد و  ینورب  يا 

یسمحا  نامیلس  رسپ  ریصن  زا  وا  و  شایع - رسپ  رکبوبا  نابز  زا  یطویس  مه  و 

هحفص 227 ] ] 

دورف اچک  دمآ و  دورف  هراب  هچرد  متـسناد  رگم  دـماین  دورف  يا  هیآ  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  هتبلا و  تفگ : یلع  هکهدروآ  شردـپ - زا  وا  و 
 " هدنسرپ . ینابز  دیشخب و  نمهب  هدنبای  رد  یلد  مراگدرورپ  یتسار  هب  دمآ و 

يا يدمآ  هنوگچ  دسرپب ، درم  نیا  زا  تسین  یسک  ایآ  تسیچ ؟ زا  دراگن  یم  یپایپ  یطویـس  هک  يا  هشیدنا  یب  نانخـس  نیا  دیوگ : ینیما 
یئوـگ یم  يرگـشهوژپ  شناد و  همه  نآ  اـب  تدوـخ  هک  يرامـش  یم  هزاوآ  دـنلب  نآرق ، يرگنـشور  رد  ربماـیپ  ناراـی  ناـیم  ار  یـسک  و 

ناگدـنورگ ياورنامرف  ام  رورـس  وا و  نایم  هک  دراد  شوخ  يرآ  دـسر ؟ یمن  زینزارف  هد  هب  ما  هتفای  يو  نابز  زا  هراب  نیا  رد  هک  یناـنخس 
ایآ دیوگ : یمرادنپ  زا  رترب  يادخ  هک  دنک  یم  شومارف  تسا و  هدش  هچنآ  تسا  هدش  شرازگ  يو  نابز  زا  هراب  نیا  رد  هک  دهنن  یئادـج 

دنربارب ؟ دنناد  یمن  هک  نانآ  اب  دنناد  یم  هک  یناسک 

ربمایپ همانرب  ییامن  زاب  رد  هفیلخ  ياوشیپ 

هراشا

هک دوش  یم  ثیدـح  داتـشه  هدروآ  يو  ناـبز  زا  ات 14  ص 2  دنـسم ج 1  رد "  ناـیلبنح  ربـهر  دـمحا  هک  هچ  نآ  همه  زین  هنیمز  نـیارد 
نایم زا  ار  شیوخ  شراگن  نیا  دمحا ، هکنیا  اب  درذگیمن  ثیدح  تصـش  کیدزن  زا  دنام  یم  هچ  نآ  دسر و  یم  تسیب  هب  نآ  تاررکم 

هتسناد  یم  رب  زا  ثیدح  رازه  رازه  دوخ  هدرک و  نیچ  تسد  ثیدح  دصتفه  رازه و  هاجنپ  زا  شیب 
 " قیدصلا دنـسم  ار "  دوخ  هدروآدرگ  هدرک و  مهارف  هرامـش  رد 72  ار  رکب  وب  ياه  ثیدـح  تخـس ، ياه  شـالت  زا  سپزین  ریثک  نبا  و 

هدیمان 
هک  يا  هطاحا  شناد و  همه  نآ  ابیطویس  نیدلا  لالج  ریثک ، نبا  زا  سپ  و 

هحفص 228 ] ] 

هدیناسر و هرامش  هب 104  ار  اه  ثیدح  هتسد  نیا  هتفرگ و  ار  راکهلابند  رایسب ، نتسیرگن  نیئاپ  الاب و  ناوارف و  هشیدنا  زا  هتشاد  ثیدح  رد 
تساهدروآ . ءافلخلا "  خیرات  زا "  ات 64  رد ص 59  ار  همه 

زا ات  هدزای  هچنانچ  دنناتـسادمه  نایم  نآ  زا  يرگ 6  وگزاب  رد  ملـسم  يراخب و  هک  هدرک  شرازگ  ثیدـح  رکبوبا 142  هک  دـنیوگ  مه  و 
ملسم . اهنت  ار  یکی  هدرک و  شرازگ  يراخب  اهنت  زین  ار  اه  نآ 
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هدش وگزاب  رکبوبا  نابز  زا  هک  ییاه  ثیدح  هریجنز  رد  یسررب 

نایم نآ  زا  يا  هراپ  هک  ارچ  دننیشن  ارچ  نوچ و  هب  اه  ثیدح  نآ  زا  يرایسب  هیام  هنیمز و  رد  ایهریجنز  رد  هک  دسر  یم  ار  نارگـشهوژپ  و 
دورد نسح  ربمایپ - هداز  رتخد  هب  يو  راتفگ  نیا  نوچمه  هدروآ  نابز  رب  رکب  وب  دوخ  هک  تسا  ینخـس  هکلب  درمـش  ناوت  یمن  ثیدح  ار 

تسین . دننام  یلع  هب  دنام و  یم  ربمایپ  هب  هک  داب  نیا  یخرب  مردپ  وا :- رب  ادخ 
تخادرپ . تروشم  هب  گنج  راک  رد  ادخ  ربمایپ  يو : راتفگ  نیا  و 

داد . ناغمرا  لهجوب  هب  يرتش  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  يو : راتفگ  نیا  و 
درخ و ای  تسا  راگزاسان  ربمایپ  همانرب  دـنوادخ و  همان  اب  ای  درمـش ، یگتخاـس  دـیاب  يرواد  ماـگنه  رد  زین  ارناـیم  نآ  زا  رگید  يا  هراـپ  و 

: دنا هتسب  ادخ  هداتسرف  رب  يو  نابز  زا  هک  نانخس  نیا  نوچمه  دبای  یم  رد  ار  نآ  ندوب  غورد  تعیبطو ، قطنم 
. دش یم  هتخیگنارب  رمع  هتبلا  مدش  یمن  هتخیگنارب  امش  نایم  رد  نم  رگا  - 1

دیباتن رمع  زا  رتهب  يدرم  جیه  رب  دیشروخ  - 2
دوشیم هتخیر  يو  رب  خزود  ناشوج  بآ  دنیرگب  هدرم  رب  ناگدنز  رگا  - 3

تسین  هبامرگ  يامرگ  زا  شیب  نم  ناوریپ  رب  خزود  یغاد  - 4
نآ : شرازگ  نایجنایم  تسا و  يدع  رسپ  زا  نیتسخن  هریجنز  تسین ، تسرد  مادک  چیه  هک  دراد  يدنچ  ياه  هریجنز  تسخن  زارف  هک 
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مجنپ ص دـلج  رد  نازادرپ  غورد  نایم  رد  يو  تشذگرـس  هک  تسا  نازادرپ  غورد  نیرت  گرزب  زا  یکی  راک  ياـیحی و  رـسپ  اـیرکز  - 1
تشذگ مود  پاچ  زا   230

نازیملا " ج 2 ص 20 ناسل  دنرامش "  یم  هدیهوکن  ار  يو  شرازگ  تسیک و  تسین  هتسناد  يدزا : هتفگ  هب  هک  رکب  رسپ  رشب  - 2
زا مه  داد و  یمن  يدنسرخ  يو  نخس  هب  سنوی  رسپ  یـسیع  تسا و  هدیهوکن  هتفگ  دمحا  یناسغ ، میرم  وبا  رـسپ  هللا  دبع  رـسپ  رکبوب  - 3
وبا دـیهوکن و  ار  يو  سپ  مدیـسرپب  وا  هرابرد  نیعم  نبا  زا  هتفگ  متاـح  وبا  تسا و  شزرا  یب  وا  هک  هدـش  شرازگ  دـمحا  زا  دواد  وبا  هار 

هک دـنا  ینادزد  وا  هریجنز  ناـیجنایم  تسا و  هدـیهوکن  يو  ثیدـح  هتفگ : متاـح  وبا  دنـسپان و  وا  ثیدـح  تسا و  هدـیهوکن  هتفگ : هعرز 
دعـس وبا  تساهدیهوکن و  هتفگ : یئاسن  تسین و  دنمورین  يو  شرازگ  هتفگ : یناقزوج  دیدرگ و  یگتفـشآ  راچد  ات  دنتفرگ  ار  يو  يالاک 

ثیدح هدیدرگ و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هتفگ : ینطق  راد  تسا و  هدیهوکن  یلو  دراد  ناوارف  ياه  ثیدـح  هتفگ :
هدشن  تفایرد  يو  هار  زا  زج  مه  تسا و  زاسان  هدش  هتخانش  ياهداینب  اب  مه  يو ،

: نآ نایجنایم  تسا و  يدع  رسپ  زا  زین  مود  هریجنز 
نخـس هک  ینادرم  نابز  زا  دینادرگ و  یم  هنوگ  رگید  ار  اه  شرازگيو  هتفگ : يدع  رـسپ  یـصیصم ، همیثخ  وبا  دیعـس ، رـسپ  بعـصم  - 1

وا ياه  شرازگ  رد  يراوتـساان  یناوتان و  ياـه  هناـشن  هتفگ : مه  درک و  یم  وگزاـب  دنـسپان  یئاـه  ثیدـح  تفرگ  ناوت  هناوتـشپ  ار  ناـنآ 
هتفگ هرزج  حـلاص  هدومن ، یم  نوگرگد  ار  اه  نآ  هتـشاد و  یم  ناهنپ  ار  اه  ثیدـح  هریجنز  یتساک  يو  هتفگ  نابح  نبا  تسا و  راکـشآ 

هاگ  نآ  هدروآ و  وا  نابز  زا  یئاه  ثیدح  یبهذ  دیوگ و  یم  هچ  هتسناد  یمنهک  هدوب  يروک  درمریپ 
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. درمش میناوتن  دوخ  يارب  دنسپان  یئاه  يراتفرگ  زج  ار  اه  نیا  هتفگ :
، يو ثیدح  هدیدرگ و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک  تسایناسک  زا  يو  دنیوگ : یئاسن  یناقزوج و  يدع و  رـسپ  يدقاو : رـسپ  هللا  دبع  - 2

يو هتفگ : يدزا  داهن و  دیابن  جراار  وا  دنیوگ  مه  نارگید  هدشن ، تفایرد  يو  هار  زا  زج  مه  تسا و  زاسان  هدش  هتخانـش  ياه  داینب  اب  مه 
هعرز وبا  هدومن و  یم  نوگرگید  ار  نآ  هتـشادیم و  ناهنپ  ار  اه  ثیدح  یتساک  يو  منامگب  هتفگ  دمحا  دراد و  هدـیهوکن  یئاه  ثیدـح 
تـسا یناسک  زا  نوچ  تسا  هدیهوکن  يو  ثیدح  هتفگ  يراخبو  درک  وگزاب  دیاشن  وا  نابز  زا  يزیچ  تسا و  دنـسپان  يو  شرازگ  هتفگ :

نبا هدـشن و  تفایرد  يوهار  زا  زج  مه  تسا و  زاسان  هدـش  هتخانـش  ياه  داینب  اب  مه  يو ، ثیدـح  هدـیدرگ و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک 
هدیهوکن هتفگ : هرزج  حلاص  میریگب و  هناوتشپ  ار  نآ  تسین  اور  يور  نیا  زا  هتفای و  هار  دنـسپان  ینانخـس  وا  ياه  شرازگرد  هتفگ : نابح 

نخس دنا : هتفگ  نابح  نبا  يدع و  رسپ  ناهاع : رسپ  حرـشم  تسین 3 -. راوتـسا  يو  شرازگ  هتفگ : مکاح  دمحا  وبا  تسا و  درخ  كدنا  و 
دیابن يوریپ  راوازـس  ار  هبقع  وا و  هتفگ و  زاـب  هدـیهوکن  یئاـه  ثیدـح  هبقع  ناـبززا  دـنا : هتفگ  نارگید  تفرگ و  هناوتـشپ  دـیاشن  ار  يو 

دای ثیدح  اه "  هتخاس  تاعوضوملا =  رد "  مه  يزوج  نبا  درک . اهر  دیاب  هدروآ  وا  اهنت  هک  ار  یئاهشرازگ  دنا : هتفگ  نارگید  تسناد 
مینادـب يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  زا  هک  تسین  تسرد  ارثیدـح  نیا  هتفگ " : هدروآ و  هریجنز  ود  نیمه  اب  ار  هدـش 

هتخاس یم  ثیدح  دوخ  شیپ  زا  يدع  نبا  هتفگ  هبو  هدوب  نازادرپ  غورد  زا  تسا  ییحی  رسپ  ایرکز  نیتسخن  هریجنز  یجنایم  کی  اریز 
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تـسا یناسک  زا  يو  دیوگ : یئاسن  درادن و  شزرا  يو  نخـس  دنا  هتفگ  ییحی  دمحا و  هک  تسا  دقاو  رـسپ  هللا  دـبع  زین  مود  هریجنز  رد  و 
نابح نبا  هدـشن و  تفایرد  وا  هار  زا  زج  مهو  تسا  زاسان  هدـش  هتخانـش  ياه  داینب  اـب  مه  يو ، ثیدـح  دـش و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک 

 " دنادرگ . دوخ  هناوتشپ  ار  يو  شرازگیسک  هک  تسا  هدوهیب  سپ  مدینابسچ ، گننغاد  شیاهرتفد  هزاریش  رب  هتفگ :
یمن هتخیگنارب  نم  رگا  رمع  تخادرپ : نیا  اب  درختخرد " و  لقعلا =  هرجـش  وا "  شراـگن  رد  تسا  ینزوز  ساـبعلا  وبا  زا  موس  هریجنز 

: زین هریجنز  نیا  نایجنایم  زا  يدشیم ، هتخیگنارب  وت  مدش ،
. میدروآ مود  هریجنز  یسررب  رد  ار  يو  هرابرد  نخس  هک  تسا  دقاو  رسپ  هللا  دبع  - 1

ار وا  زین  مزح  نبا  هنوگ  نیمه  هب  و  هدرمش ، یم  هدیهوکن  ار  واینطق  راد  هدرک  يروآدای  مکاح  هکنانچ  یصمح ، رسپ  دعس  رسپ  دشار  - 2
نیرت گرزب  زا  راکـشآ  يا  هتفگ  يراـی  هب  سپ  هدوب  هیواـعم  ناـهارمه  زا  نیفـص  دربن  رد  يو  يراـخب  هتفگ  هب  هتخانـش و  یم  هدـیهوکن 

دای هار  نیا  زاار  شرازگ  نیا  یناغص  هدمآ  جءافخلا 2 ص 163 "  فشک  رد "  هچنانچ  و  میناد ، یمنارگ  دادیب  هورگ  زا  ار  يو  ناربمایپ ،
تسا . یگتخاس  هتفگ : هدرک و 

رمع هتبلا  مدـش  یمن  هتخیگنارب  امـش  ناـیم  رد  نم  رگا  تـخادرپ : نـیا  اـب  دـسر و  یم  هریره  وـبا  هـب  هـک  تـسا  یملید  زا  مراـهچ  هریجنز 
يور دزغلب  نوچ  دنراد و  یم  راوتسا  تسار  هار  رد  هدینادرگ و  زوریپ  ار  وا  هکهدرک  يرای  هتشرف  ود  اب  ار  رمع  دنوادخ  دش  یم  هتخیگنارب 

دنرآ . تسار  هار  هب  ات  دینادرگ  یم  رب  ار  وا 
نبا تسا و  مدرم  نیرتزادرپ  غورد  زا  دمحا  هتفگ  هب  هک  تسا  يدزا  یطلم  حـیجن  رـسپ  قاحـسا  حـلاص  وبا  هریجنز ، نیا  نایجنایم  زا  یکی 

ثیدح  هک  دندوب  دادغب  رد  یهورگ  تسا ، دیلپ  شنک و  دب  يدرم  ادخ و  نمشد  زادرپ و  غورد  واهتفگ  نیعم 
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يزاـس ثیدـح  يزادرپ و  غورد  رد  هک  تسا  یناـسک  زا  هتفگ : وا  هراـبرد  زین  میرم  نبا  تسا  ناـنآ  زا  یطلم  قاحـسا  ودـندرک  یم  یفاـب 
رمع و  هدرک . وگزاب  زیگنا  تفگـش  یئاه  شرازگ  وتسا  هدیهوکن  داهن و  دـیابن  وا  هب  یجرا  هتفگ  ینیدـم  نب  یلع  دـنراد ، دـنلب  ياهزاوآ 

ناوـت یم  یمرگتـشپ  وا  شرازگ  هب  هک  تسا  یـسک  هن  هتفگ  یناـقزوج  هدرک و  یم  يزاـس  ثیدـح  هدوـب و  زادرپ  غورد  هتفگ : یلع  رـسپ 
شرازگ نتفریذپ  هک  تسا  زاس  ثیدح  زادرپ و  غورد  وا  هتفگ : مه  هدینادرگ و  هشیپ  ار  يراکتسرد  اه  شرازگ  يرادهگن  رد  هن  تشاد و 
شرازگ دـنا  هـتفگ  زین  يراـخب  یمــضهج و  تخاـس . نـشور  ار  وا  راـک  دـیاب  تفرگهناوتــشپ و  ار  وا  ثیدـح  دــیاشن  تـسین و  اور  يو 

ياه داـینب  اـب  مه  يو ، ثیدـح  هدـیدرگ و  هتخانـش  یئوگغورد  هب  هک  تسا  یناـسک  زا  وزادرپ  غورد  هتفگ  یئاـسن  تسا و  هدـیهوکنيو 
يو ياه  شرازگ  هتفگ : يدـع  نبا  دـنا و  هدرک  اهر  ار  يو  ياه  شرازگ  هدـشن و  تفاـیرد  وا  هار  زا  زجمه  تسا و  زاـسان  هدـش  هتخاـنش 

غورد هب  ار  يا  هدیهوکن  شرازگ  ره  وهتـسب  حـیرج  نبا  هب  هدرک  وگزاب  ار  هچنآ  هوبنا  هدروآرد و  شدوخ  زا  هک  تسا  یگتخاس  ینانخس 
یلاجد هتفگ : نابح  نبا  دنا و  هتخاس  یم  ثیدـح  هک  هدوب  نانآ  زا  وا  تسا و  نشور  ناگدـیهوکن  نایم  رد  شهاگیاپ  هدروآ ، يو  نابززا 

يزاس ثیدح  رد  هتفگشاقن : دیعس  وبا  دنرامـش و  یم  وگغورد  ار  وا  هتفگ : یقرب  هدرک ، یم  یفاب  ثیدح  اراکـشآ  هک  تسا  اه  لاجد  زا 
یفاب ثیدـح  وا  هک  دنناتـسادمه  همه  هتفگ : يزوج  نبا  تسا و  زادرپ  غورد  لاجد و  وا  هک  هتفگ  رهاط  نبا  هتفگ : دراد و  دـنلب  يا  هزاوآ 

تسا . هدرک  یم 
ور تسار  رکبوبا  زا  وا  برکیدعم و  رسپ  مادقم  زا  زین  دعـس  رـسپ  دشار  دیوگهدروآ : هدش  دای  هریجنز  اب  ار  ثیدح  هک  نآ  زا  سپ  یملید 

تسا -. رتاناد  ادخ  و  دنا - هدروآ  ار  ثیدح  نیمه 
یناغص یتسناد و  ار  دشار  یگدیهوکن  موس ، هریجنز  یسر  رب  رد  دیوگ : ینیما 
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نیا هدروآ و  نابز  هب  " ج 2 ص 163 و 154  ءافخلا - فشک  رد "  ار  وا  يرواد  زین  ینولجع  هچنانچ  هدرمـش  یگتخاس  اروا  شرازگ  نیا 
ياـه شرازگ  زا  ار  نآ  " ج 1 ص 302 - هعونـصملا - یلائللا  رد "  یطویـس  دوخ  هنوگ  نیمه  هب  هدرمـش  هرـسان  مرد  نوچمه  ارشرازگ 

زا دراد  وکین  نادـنچ  هن  راوشد و  هنوگنیا  هب  يا  هریجنز  هک  ار  شرازگ  نیمه  ءاـفلخلا "  خـیرات  رد "  يو  دوخ  هتبلا  هدرمـش و  یگتخاـس 
هچ یلو  هدوبن  هدیشوپ  يو  رب  دنا  یطلم  قاحسا  نوچمه  یناسک  هک  نآ  نارگـشرازگ  تشذگرـس  هک  نآ  اب  هدرمـش  رکب  وب  ياه  ثیدح 
هک هدرواـین  زین  ار  نآ  هریجنز  دـیامنب  رت  نوزفا  ار  وا  ياـه  ثیدـح  هدـش  مه  نخـس  نیا  ياههدـننام  اـب  دـنچ  ره  هتـشاد  شوخ  درک  دـیاب 

دهاوخ يرگـشرامش  ياپ  هب  اريو  تسا و  وا  یپ  زا  دنوادخ  هک  هتـسنادن  دنباین و  رد  ار  نآ  ندوب  دروآ  رد  نم  یگتخاس و  ناگدـنناوخ ،
تساوخ .

ثیدح  نیمود  غارس  میورب 
زا وا  شورف و  امرخ  یطـساو  دواد  رـسپ  هللا  دبع  نابز  زا  تسا - هدروآ  دوخ  نایجنایم  اب  كردتـسم " ج 3 ص 90  ردمکاح "  ار  نآ  هک 

تسار رکبوبا  هب  باطخرسپ  رمع  زور  کی  تفگ : هک  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رباج - زا  وا  ردکنم و  رـسپ  دمحم  هدازردارب  نمحرلا  دبع 
- ادخ هتخیگنارب  زا  نم  یتفگ  نینچ  وت  رگا  تفگ  رکبوب  ادخ  هتخیگنارب  زا  سپمدرم  نیرتهب  يا  تفگ : داب - دونـشخ  ودنآ  زا  ادـخ  ور -

دیباتن . رمع  زا  رتهب  سکچیه  رب  باتفآتفگ  یم  مدینش  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و 
یم دیهوکنتسا  شرازگ  یجنایم  هک  ار  هللا  دـبع  نیامیوگ  یم  هتفگ : هتفرگ و  ار  شرازگ  نیا  هلابند  كردتـسملا "  صیخلت  رد "  یبهذ 
یم لادـتعالا " ج 2 ص 123  نازیم  رد "  و  دـنام . یم  اه  هتفابهب  ثیدـح  نیا  تسا و  اه  نخـس  زین  نمحرلا  دـبع  نوماریپ  رد  دـنرامش و 
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دبع هدش و  دوبان  تسیاشان  دب و  شیک  اب  هک  تسا  یناسک  زا  وا  هدرک و  شرازگ  شورف  امرخ  دواد  رـسپ  هللا  دـبع  ار  شرازگنیا  دـسیون :
تسا . هیاپ  یب  وا  هریجنز  هتفگ : يذمرت  درک و  دیابن  يوریپ  يو  ثیدح  زا  تسین و  هتخانش  زین  ردکنم  دمحم  هدازردارب  نمحرلا 

هحفص 234 ] ] 

راوتسا دوخ  راک  رد  هتفگ : متاح  وبا  تسا و  نخس  ياج  وا  رد  يراخب  هتفگ  هب  هک  میئوگب  شورف  امرخ  دواد  رسپ  هللا  دبع  زا  دیوگ : ینیما 
هدشن و هتخانـش  راوتـسا  هب  ناناوخ  ثیدح  دزن  رد  هتفگ : دـمحاوبا  مکاح  تسا و  هدـیهوکن  نانخـس  وا  ياه  شرازگ  تسین و  دـنمورین  و 
هک یناسک  نابز  زا  ار  هدـیهوکن  ياهشرازگ  دراد و  يا  هدیدنـسپان  رایـسب  ياه  شرازگ  هتفگ  نابح  نبا  تسا و  هدـیهوکن  هتفگ : یئاسن 

تسا . هدرمش  هدیهوکن  ار  وا  مه  ینطق  راد  میریگ ، هناوتشپ  ار  يو  ثیدح  هک  تسین  اور  دنک و  یم  وگزاب  دنراد  يا  هزاوآ 
يو رب  ثیدح  نیا  دینج  رـسپ  میهاربا  نوچ  مسانـش و  یمن  مان  نیا  هب  یـسک  تفگ  نیعم  رـسپ  ییحی  هک  دیونـشب  زین  نمحرلا  دبع  هرابرد 

درمش . هدیهوکن  هتخانشان و  ار  ثیدح  مسانش و  یمن  ار  نمحرلادبع  تفگ : ییحی  دناوخ 
یگتخاس یناتساد  رترب "  ياهرازلگ  قئافلا =  ضورلا  دوخ "  هتشاگن  زا  رد ص 388  ودمایب  اناد  شفیرح  متـشه  هدس  رد  ات  دوب  اه  نیا  و 

- وا رب  دورد  یلع - نابززا  رکبوب  يرترب  رد  یـشرازگ  ار  نآ  و  ود - ره  رکبوب - ناگدـنورگ و  ياورناـمرف  اـم  رورـس  يرترب  رد  داد  ياـج 
- ادخ هتخیگنارب  هناخ  هب  يزور  داب - دونـشخ  ود  نآ  زا  ادـخ  بلاطیبا - رـسپ  یلع  ورتسار و  رکبوب  تفگ  هریره  وب  هنوگ : نیا  هب  درمش .

یم ار  رد  هک  شاب  یـسک  نیتسخن  وتفیب  شیپ  وت  تفگ : داب - دونـشخ  ودنآ  زا  ادخ  رکبوب - هب  یلع  دندش  يورب - ادـخ  نیرفآ  دورد و 
زا وا  هراـبرد  هک  متفا  یمن  شیپ  يدرم  رب  نم  تفگ  یلع  تفیب ، شیپ  وـت  یلع  تفگ  رکبوـب  یلو  درک  يراـشفاپ  زین  هراـب  نـیا  رد  ، دـبوک
هک تفاتن  رب  يور  یسک  زا  تفاتن و  يدرم  چیه  رب  دیـشروخ  نم ، زا  سپ  دیوگ : یم  مدینـش  يو - رب  ادخنیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب 

ربادخ نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  زاهک  متفا  یمن  شیپ  يدرم  رب  نم  تفگ  يدرم  رب  نم  تفگ  رکبوب  دشاب ، ور  تساررکبوب  زا  رترب 
دومرف : یموا  هرابرد  مدینش  شنادناخ - يو و 

هحفص 235 ] ] 

هب مه  نآ  هدرمـش - رکبوب  يارب  یگتـسجربو  يرترب  شـش  نآ ، رد  هک  ناتـساد  نایاپات  مداد  نادرم  نیرتهب  هب  ار  همطاف ) ناـنز =(  نیرتهب 
روز هک  نآ  اب  هدرواینرکبوب  ياه  ثیدـح  رد  یطویـس  ار  نآ  زايزارف  چـیه  هک  یلع - يارب  رکبوب  ناـبز  زا  هنوگ  نیمه  هب  و  یلع - ناـبز 

غورد هک  نیمه  زج  هتشادن  يا  هزیگنا  ناتـساد ، نیا  زا  وا  یـشوپ  مشچ  دیازفیب و  اه  ثیدح  نیا  هرامـشرب  دناوت  یم  رتشیب  هچ  ره  هدز  یم 
و نشور ، شا  ینورد  هیال  ینورب و  هتسوپزا  ندوب  یگتخاس  ياه  هناشن  و  تشز ، شا  يزادرپ  نخس  هویش  تسا و  نایامن  رایـسب  نآ  ندوب 

ناشارت ثیدح  زا  کی  ره  يرآ  هدنار  نابز  رب  هشیدنایب  ینانخس  یپایپ  اراکشآ و  تسا و  هدمآ  یـسک  ینیب  یم  نآ  ياهزارف  رد  هچنانچ 
تسین ! ناسکی  هب  ناشراک  تسا و  هژیو  یشور  هار و  ار  مادک  ره  دنراد و  يا  هویش  یفاب  شرازگ  رد 

موس : ثیدح  رد  یسررب  هب  میزادرپب 
: نآ داینب  ربو  میدروآ  رمع  نابز  زا  مود  پاچ  زا  مشش ص 162  دلج  رد  هک  تسا  یثیدح  دننامه  تسا و  ادیوه  زین  نآ  هدوب  دنـسپان  هک 

دنوادخ راوگرزب  همان  اب  هزات  درمـش و  دنـسپان  ار  ثیدح  نیا  وا  رباربرد  هشیاع  دنهد و  یم  هجنکـش  يو  رب  هدـنز  نتـسیرگ  يارب  ار  هدرم 
هب هراب  نیا  رد  نیـشیپ  دلج  رد  هک  زارف ، نیا  ياه  هدـننام  دـنهنن و  يرگید  شود  رب  ار  سکچیه  هانگ  راب  دـیوگ : یم  هک  تسا  راگزاسان 

مود . پاچ  زا  ات 167  اجنامه ص 159  هب  دیدرگرب  میدنار - نخس  یگدرتسگ 
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يارب یـسک  ندرک  هجنکـش  زاـب  تساور  اـن  هیرگ  نیا  هک  میتشادـنپ  مه  رگا  اریز  تسا  راـگزاسان  دـنوادخ  يرگداد  اـب  هکنآ  زا  هتـشذگ 
ار نخـس  نیا  هدنیوگ  یئاناد  ره  هتفریذپن  ار  نآ  تسرد  ياهدرخ  تسا و  يدنوادخ  يرگداد  نیئآ  زا  رود  هداد  ماجنا  يرگید  هکیهانگ 

دنیوگ . یم  ناشیا  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا  رترب  یسب  درامش . یم  شنزرس  روخ  رد 

هحفص 236 ] ] 

مراهچ : ثیدح  رد  یسررب  هب  میزادرپب 
دوب . دهاوخ  هبامرگ  نوچمه  نم  ناوریپ  رب  خزود  یغاد 

درخ تسا - كرتس  نانچ  هک  ار  كاپ - يادـخ  راـک  دـنهاوخب  هک  دـنام  یم  یناـسک  اـی  نادرخ  یب  ياـه  غورد  هب  زیچ  ره  زا  زین  نیا  هک 
يادخ هک  خزود - تخـس  رـس  شزوس  هک  نیا  رادنپ  هب  دـننک  باترپ  ناهانگ  نماد  رد  ار  دوخ  هک  دـنبیرفب  ار  هدوت  نالد  هداس  ای  دـنیامن 
یناسک نیشیپ و  نامدرم  يارب  اهنت  دناسر و  یمن  یبیسآ  ناناملسم  هب  هتخورفارب - ناراکهزب  همه  يارب  ناگدیدمتـس  هاوخ  داد  ریگتخس و 

یم هنابز  اـه  لد  رد  نآ  رارـش  هک  دـنوادخ  نازوس  شتآ  ردینک  هشیدـنا  رگا  وت  دـنا و  هتفرگن  ندرگار  مالـسا  هک  تسا  ینونک  هدوت  زا 
غاد نآ  هب  ار  نانآ  يولهپ  یناشیپ و  دنوش و  هتخادگ  خزود  شتآ  رد  هک  يزور  مه  نآ  گنـس و  زا  تسا و  مدرم  نت  زا  شمزیه  دشک و 

کی هب  شا  هنابز  ره  هک  دنکفایب  یئاه  هرارـش  دوش و  راکـشآ  ناگدننیب  يارب  خزود  دـنزورفیب و  تخـس  ار  خزود  هک  ماگنه  نآ  دـننک و 
ار مادنا  هرهچ و  رـس و  دشک و  یم  نماد  نانآ  رب  خزود  شتآ  هک  دنهرن  نآ  زا  اهب  چیه  اب  زگره و  يوم و  درز  نارتش  هب  دنام و  یم  خاک 

تسیچ خزود  یناد  یم  هچ  دیشچب و  ار  خزود  هجنکش  نونکا  ناه  هک  دنـشک  شتآرد  ور  هب  ار  نانآ  هک  زور  نامه  دنازوس  یم  هرـسکی 
زیچ  هچ  دنیوگ  دننآ  رازگراک  نت  هدزون  دیامن و  یم  يور  نایمدآ  رب  دنک ، یمن  اهر  دراذگ و  یمن  اج  رب  ار  يزیچ  نآ  رارش 

هحفص 237 ] ] 

رـس هب  یگدوهیب  اب  هک  ار  یناسک  میدادن و  كاروخ  ار  نادنمتـسم  میدوبن و  نارازگ  زامن  زا  ام  دنهد  خـساب  دـنکفا ؟ رد  خزود  هب  ار  امش 
هتخادگ شتآ  رد  سم  نوچ  ناشاه  مکـش  رد  هک  تساناراکهنگ  كاروخ  خزود  موقز  تخرد  یتسار  هب  میدرک و  یهارمه  دـندرب  یم 

هک اج  نآ  رد  كاپ  راگدـنوادخ  زیمآ  زمر  نخـس  رد  یـشیدنیب  رگا  زاب  و  تسا . ناشوج  شتآ - يور  رب  بآ - هک  ناس  نآ  دـشوج ، یم 
تسا رتغاد  خزود  شتآ  وگب  دیوگ : یم  دناساره  یم  ار  ناتسبات  يامرگ  رد  ادخ  هار  رد  دربن  يوس  هب  ندش  راپسهر  رد  ناگدننک  یتسس 

ورف ناشاه  مکش  رد  شتآ  هک  تسین  نیا  زج  دیوگ : دهد و  یم  میب  ار  ناگدرم  ردپ  ياه  یئاراد  ناگدنروخ  هک  اج  نآ  دنـشیدنیب و  رگا 
همه هک  دنراذگیمن  یلد  ود  ياج  نانخـس  نیا  ياه  هدـننام  يرایـسب  دـنتفا و  رد  نازوس  شتآ  رد  خزود و  هب  هک  تسا  دوز  دـنرب و  یم 

(- هدـیزرمآ هورگ  هموحرم =(  تسما  نامه  ای  ناناملـسم - يوس  هب  اهراتفگ  نیا  رد  نخـس  يور  هکلب  دـنا  ناسکی  نآ  ربارب  رد  اـه  هورگ 
زا ياه  هورگ  ات  تسا  رتراوازـس  دراد  زاب  هانگ  ماجنازا  نداد  میب  اب  ار  نانآ  رگا  سپ  دنادرگهتـساریپ  ار  ناـنآ  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  تسا 
ورگ رد  همه  هک  ینامرف  دبماجنارـس  زا  هچ  يربنامرف و  شوخ  ماـجرف  زا  هچ  تشذـگ - هچنآ  تشذـگ  ناـنآ  رـس  رب  هک  ار  يا  هتفر  ناـیم 

یئوکین زا  ار  نانآ  شرورپ  دیامن و  رتاسر  هچ  ره  ناناملسم  هب  ار  دوخ  نابرهم  دهاوخ  نانخـس  نیا  اب  دنوادخ  دنا - هتفر  شیوخ  ياهراک 
هدـید زا  گشرـس  درآ و  یمدرد  هب  ار  ناراکزیهرپ  لد  دـنکفا و  یم  هیرگ  هب  ار  نادرم  هتـسیاش  اهزارف  نیا  اریز  دزاـس  رادروخرب  يرتشیب 

هب هدیزگ  رام  نوچمه  هایـس  بش  لد  رد  هک  دـناشن  یم  يزور  هب  ار  ناگدـنورگ  ياورنامرف  نانآ  رورـس  دراد و  یم  ناور  ادـخ  ناتـسود 
هنانگهودنا  هتفرگ  تسد  هب  شیوخ  هرهچ  يوم  و  دچیپب ، شیوخ 

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 238 ] ] 

تیوزرآ ایآ  يا ؟ هدش  نم  هتفیرف  ایآ  هک  درآیتیگ  هب  يور  درک  اه  يراز  هک  نآ  زا  سپ  ام و  راگدرورپ  ام  راگدرورپ  دیوگب : دـیرگب و 
يو زا  راب  هس  هک  متخانـش  ینز  ناـنوچ  و   ) مدـیرب وت  زا  راـبهس  نم  هک  بیرفب  ار  يرگید  تسا  رود  تسا  رود  یئوج ؟ یم  نم  دزن  رد  ار 

هار ! یکانمهس  رفس و  يرودو  هشوت  یمک  زا  هآ  هآ  كدنا ، تیوربآو  زیچان  تنمجنا  تسا و  هاتوک  وت  یگدنز  ( ما هدش  ادج 
كرچ نآ  يرای  هب  و  تسا ، یتشادهب  نآ  يامرگ  هک  هبامرگ  کی  اب  هدننک  نادرگ  رـس  ياه  هرارـش  نیا  نایم  تسه  يدننامه  هچ  هاگنآ 

دوش و  یم  هدرتس  اه 

هحفص 239 ] ] 

ارراکهنگ مدآ  دـنناساره  یم  هنوگ  نیمه  هبایآ  ددرگ ؟ یم  هدوسآ  یمدآ  رکیپ  دور و  یم  نایم  زا  نآ  ياه  جـنر  دنیـشن و  یمقرع  هب  نت 
ناتـساد و نتفای و  هار  درخ و  هک  ار  یمدآ  نامه  و  تسینینتـشگزاب ؟ هک  هداتفا  سوه  هار  رد  نانچ  هدـش و  هدـیرفآ  ناداـن  رگمتـس و  هک 

تسا ؟ نینچ  يو  ثیدح 

هحفص 240 ] ] 

اه همان  نیئآ  زا  یهاگآ  رد  نارگید  اب  رکبوب  شجنس  ربمایپ و  ياه  همان  نیئآ  یناوارف 

شیاجنگ دوب  نیا  دیامنب و  هار  ربمایپ  همان  نیئآ  زا  هفیلخ  یهاگآهب  ار  نانآ  دـناوت  یم  نارگـشهوژپ  شـشوک  هک  يزرم  نیرتالاب  دوب  نیا 
رد هچ  دـنا - هدرک  وگزاـب  هفیلخ  ناـبز  زا  تسرداـن - اـی  تسرد  هک - ار  یثیدـح  ای 142  اـم 104  رگا  و  هـنیمز ، نـیا  رديو  ياـه  شناد 

دنمجرا همانرب  هک  یئاه  شرازگ  ربارب  رد  میراذـگب  ار  همه  رگید - ياه  یناـسر  دوس  نیئآياهروتـسد و  هراـبرد  هچ  نآرق و  يرگنـشور 
یم ار  مالـسا  يا  هیاپ  هن  نآ  يرای  هب  هک  نارک ، یب  يایرد  زا  تسا  يا  هکچ  نوچمه  مینیب  یم  هاـگنآ  دـیامن  یم  ار  ناربماـیپ  نیرت  كاـپ 
هرگ هن  درک و  دـیاش  باریـس  ار  شناد  هنـشت  هن  دیـشخب و  دوش  یم  هناوتـشپ  ار  ام  شیک  ياـهداینب  زا  مادـکچیه  هن  تشاد و  راوتـساناوت 

رـسپ هللا  دبع  سابع و  رـسپ  هللا  دبع  رمع و  رـسپ  هللا  دـبع  کلام و  رـسپ  سنا  هریره و  وب  هک  دـیرگنب  نونکا  دوشگ ، ناوت  ار  راوشد  يراک 
" دنسم رد "  دلخم  رسپ  یقت  هک  دنا  هدروآ  ناربمایپ  همانرب  نانخس و  زا  شرازگ  نارازه  دوعـسم و و و ، رـسپ  هللا  دبعو  صاع  رـسپ  رمع و 

دوبن . ربمایپاب  لاس  هس  زا  شیب  هریره  وب  هک  نیا  اب  تسا  هدروآ  ثیدح  يدنا  دصیس و  رازهچنپ و  اهنت - هریره  وبا  هار  زا  دوخ -
نآرق و يرگنـشور  ردهک  ار  رازه  دصیـس  ناـیم  نآ  زا  تشاـگن و  ثیدـح  رازه  دـصناپ  نویلم و  کـی  هک  تسا  تارف  رـسپ  دـمحا  نیا  و 

بیذهتلا ص 9"  هصالخ  درک "  نیچلگ  دوب  رگید  ياه  یناسر  دوس  نیئآ و  ياهروتسد 

هحفص 241 ] ] 

بیذهتلا هصالخ  هدرک "  شرازگ  ثیدح  رازه  دص  بهو  رسپ  هار  زا  اهنت  هک  تسایعفاش  رای  يرصم  ییحی  رـسپ  همرح  صفح  وب  نیا  و 
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ص 63 " 
يو و رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  ياـه  ثیدـح - هنیمز  رد  شـسرپ  رازه  دصیـس  هراـبرد  هک  تـسا  يدـنغاب  رکبوـب  نـیا  و 

يربط " ج 3 ص 210  خیرات  هداد "  یم  خساپ  شنادناخ -
لادتعالا " ج1 ص 342  نازیم  دراد "  ثیدح  رازه  دص  زا  شیب  هک  تسا  یسیق  هدابع  نب  حورظفاح  نیا  و 

ظافحلاتاقبط " ج 2 تفرگ "  ناوت  ار  هدش  هدینش  ثیدحرازه  دصیس  ناشن  يو  دزن  هک  تسا  حیحـص "  هدنراگن "  ملـسم  ظفاح  نیا  و 
ص 151 

رکاسع " ج 7 ص 288  نبا  خیرات  دراد "  رب  زا  ثیدح  رازه  دص  هک  تسا  يزاوها  نادبع  دمحم  وب  ظفاح  نیا  و 
نآرق راتفگ  هویـش و  يارب  ندروآ  هاوگ  روخ  رد  هک  ار  نایزات  ياه  هدورـس  زا  تیب  رازه  دصیـس  هک  تسا  يرابنا  نبا  رکبوب  ظفاح  نیا  و 

 " رزياه هراپ  هدرخ  بهذلا =  تارذش  هتشادرب "  زا  نآ  ياه  هریجنز  اب  هدوب  نآرق  يرگنـشور  رد  هک  ار  شراگن  هتشادربزا و 120  تسا 
ج 2 ص 316 

ار دحا  هللا  وه  لق  نارگید  هک  هتـسناد  یم  رب  زا  نانچ  ار  ثیدح  رازه - یخرب 700 هتفگ  هب  و  رازه - دـص  هک  تسا  هعرز  وب  ظفاح  نیا  و 
بیذهتلا " ج 7 ص 33  بیذهت  ریثک " ج 11 ص 37" ، نبا  خیرات  هب "  دیرگنب  ... ) تسا هناگی  ادخ - واوگب - )= 

خـساپ هب  ناـشیا - رب  دورد  ربماـیپ - نادـناخ  نایمـشاه و  ياـه  ثیدـح  زا  ثیدـحرازه  دصیـس  هراـبرد  هک  تسا  هدـقع  نباـظفاح  نـیا  و 
ظافحلا " ج 3 ص 56  هرکذت  هتفگ "  یم  زاب  وا  نابز  زا  ار  اه  نآ  زین  ینطق  راد  هتخادرپیم و 

ظافحلا " ج 3 هرکذت  تسا "  هتشاگن  ثیدح  رازه  اهنت 300  یناربطهار  زا  هک  تسا  يزاریش  روصنم  رـسپ  دمحا  سابعلا  وبا  ظفاح  نیا  و 
ص 122
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 " تسا هدروآ  هماخ  هب  ار  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ - ياه  ثیدـح  زا  هک 500000  تسا  یناتـسجس  دواد  وبا  ظـفاح  نیا  و 
ظافحلا " ج 2ص 154  هرکذت 

ظافحلا ج2 ص 214 "  تاقبط  هدینش "  شردپ  زا  ثیدح  يدنا  رازه و  دص  هک  تسا  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ  رسپ  هللا  دبع  نیا  و 
ظافحلا ج 2 ص 214  تاقبط  هدینش "  يریراوق  زا  ثیدح  هک 100000 تسا  يدادغب  بلعث  نیا  و 

بهذلا " ج 2 ص 12  تارذش  هدرک "  یم  هتکید  رب  زا  ثیدح  رازه  دص  هک  تسا  یسلایط  دواد  وبا  نیا  و 
هتسشن و یم  وگتفگ  هب  ثیدح  هرابرد 600000  هتشاد و  رب  زا  اه  نآهنیمز  هریجنز و  اب  ار  ثیدح  هک 400000  تسا  یباعج  رکبوب  نیا  و 
اه نآ  نایجنایم  هریجنز  هک  هتـشاد  رب  زا  یئاه  ثیدـح  زا  ربمایپ و  نادرگاش  رادرک  راتفگ و  زا  یئاه  شرازگ  زین  هزادـنا  نیمه  هب  کیدزن 

ریثک " ج 1 ص 261 و  نبا  خیرات  دراد "  یگداتفا 
يو  دنسم "  زا "  تسخن  دلج  نایاپ  هب  دیرگنب  درک  ناوت  غارس  ثیدح  زا 750000  شیب  يو  دزن  هک  تسا  دمحا  نایلبنح  ياوشیپ  نیا 

ریثک " ج 11 ص 217  نبا  خیرات  هدرک "  یمشرازگ  رب  زا  ار  ثیدح  هک 50000  تسا  یلتخ  هللا  دبع  وبا  ظفاح  نیا  و 
ياربط " ج 14 ص خیرات  هتشادرب "  زا  نآرق  يرگنـشوررد  اهنت  ثیدح  رازه  راهچ  نایفـس  هار  زا  هک  تسا  یلجع  نامی  نب  ییحی  نیا  و 

 121
ظافحلا " ج 2 هرکذت  هدرک "  یم  شرازگ  رب  زا  ثیدح  شیاه 50000  هتشاگن  ندش  دوبان  زا  سپ  هک  تسا  مصاع  یبا  نبا  ظفاح  نیا  و 

ص 194 
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ظافحلا " ج 2 ص 143  تاقبط  هدرکشرازگ "  رب  زا  ثیدح  هک 60000  تسا  کلملا  دبع  هبالق  وبا  ظفاح  نیا  و 
دادغب " ج 1 ص 251  خیرات  تشاگن "  کلام  يارب  هلاسم  رازه  داتفه  هک  تسا  جارس  سابعلا  وبا  نیا  و 
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رکاسع " ج 2 ص 413  نبا  خیرات  هدرک "  یم  هتکید  رب  زا  ثیدح  هک 70000  تسا  هیوهار  نبا  ظفاح  نیا  و 
بیطخ " ج 6 ص 352  خیرات  هتشاد " رب  زا  ثیدح  هک 70000  تسا  یلظنح  قحسا  ظفاح  نیا  و 

بیطخ " ج 6 ص 368  خیرات  هدرک "  یم  وگزاب  رب  زا  ثیدح  هک 50000  تسا  یخونت  لولهب  رسپ  قاحسا  نیا  و 
دادغب " ج 2 ص 396  خیرات  هتشاد "  رب  زا  ثیدح  هب 40000  کیدزن  هک  تسا  عابط  یسیع  رسپ  دمحم  نیا  و 

دادغب " ج 11 خیرات  هتـشون "  یم  رب  زا  ثیدـح  رازه  یـسای  تسیب  شیاه  هتـشاگن  ندـش  دوبان  زا  سپهک  تسا  نیهاش  نبا  ظفاح  نیا  و 
ص 268 

بهذلا " ج 2 ص 16  تارذش  هتشادرب "  زا  نآ  ياه  هریجنز ه  اب  ثیدح  هک 24000  تسا  نوراه  رسپ  دیزی  ظفاح  نیا  و 
یناوارف و نیا  هب  شیاـه  هماـن  نیئآ  اـههمانرب و  تسا و  يرواـنهپ  نیا  هب  نآ  شناد  هنیمز  هک  یمالـسا  میرگنب  اـت  دـیئایب  نـم  اـب  نوـنکا  و 

هار هب  مدرم  ندـناشک  يارب  شیاه  هدرپس  و  تسا - وا  شور  راتفگ و  اه  نیا  هک  يربمایپ  و  يراـش ، رـس  نیا  هب  شیاـهرنه  اـه و  ینتـسناد 
نانچ ناشتـشذگرس  ربمایپ  دنمجرا  همانربنارادساپ  تسا و  زرم  نیا  رد  ناشهاگیاپ  دـنا  شیک  شناد و  نابهاگن  هک  یناگرزب  و  هتـسیاش -
ربمایپ همان  نیئآ  دنوادخ و  همان  هک  دشاب  هتسارآ  یئاه  شناد  ياه  هماج  هب  دزس  یم  هنوگچ  ناربمایپ  نیرت  كاپ  نآ  نیـشناج  سپ  تسا ،

نآ دـنمزاین  ربمایپ  ینیـشناج  هاگیاپ  هک  دـشک  شود  رب  ار  یئاه  یناشن  اه و  ینتـسناد  راب  نارگ  دـیاش  یم  ناس  هچ  و  دـنیامن ؟ یم  زاـب  ار 
104 هب دوش  یم  ایآ  دربب ؟ گیر  هدرم  نوچمه  ار  وا  ياه  يزارفارـس  اـه و  يراوگرزب  اـه ، هویـش  اـه ، شرازگ  دـیاب  یم  هنوگچ  و  تسا ؟

یم زاین  یب  دنبای  يرادروخرب  دیاب  يوس  همه  زا  هک  ار  یناسک  ، زیچان هزادنا  نیا  ایآ  دنریذپ و  یم  هراچیب  هدوت  ایآ  دـنک ؟ هدنـسب  ثیدـح 
نآ  ایآ  و  دزاس ؟ یم  ار  هدش  یهت  هنیمز  نآ  دراد و 
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وگزاب شناد و  همانرب و  تشذگرس و  تسا و  نیا  شنایامن  ناشن  وراگزور  راک و  هک  دیامنب  یسک  دناوت  یمار  یمالسا  ياه  شناد  هوبنا 
وگزاب هب  رتمک  يو  هک  نیا  هتفگ " : هتـساخرب و  هفیلخ  ینابیتشپ  هب  اج  نیا  رد  هک  تفریذـپ  ار  یـسک  هناـهب  ناوت  یم  اـیآ  نآ ؟ شا  يرگ 

هک نآ  ناـیمتسه  يدـنویپ  هچ  تسا " . هدوـبن  ینیـشناج  تمـس  رد  زارد  يراـگزور  هک  تسا  نآ  شاهزیگنا  هتخادرپ  اـه  ثیدـح  يرگ 
دوشب ؟ كدنا  وا  ياه  شرازگ  هک  نیا  اب  دشاب  هتشاد  یهاتوکیگدنز  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - زا  سپ  یسک 

هک هاگ  نآ  ات  هتـسب و  ار  يو  نیتسخن  نارای  نابز  دنتـشاد و  یم  زاب  شیاه  هتفگ  يرگ  وگزاـب  زا  ار  یـسک  ربماـیپدوخ ، راـگزور  رد  رگم 
- ربمایپ راتفگ  دنوادخ و  همان  هنیمز  رد  یئاه - شناد  ندـنکارپ  زا  ات  دـندوب  هتخود  ار  سکچیهناهد  دوب  هدـنز  دوخ  ناربمایپ  نیرت  كاپ 
يو و رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  وا - گرم  زا  سپ  ار  ناـشراک  دـنا  هدرک  یم  وگزاـب  رایـسب  ياـه  شرازگ  هک  یناـسک  رگم  و  دـننامب ؟ زاـب 
رد یهاتوک  هدـنریگ و  يورین  یمکنامه  زج  درادـن  يا  هزیگنا  درم  نیا  ياـهشرازگ  ندوب  كدـنا  سپ  دـنا "  هدومن  زاـغآ  شنادـناخ -

دنز . یم  رپ  بل  دش  بلابل  نوچ  يا  هنامیپ  ره  تسوا " و  رد  هک  دوارت  نورب  نامه  هزوک  زا  يرادهاگن " ، ويریگدای 
وا هدیچیپ  ياه  هنیمز  اه و  شـسرپ  دنک و  ینیگنـس  وا  شود  رب  ربمایپ  ینیـشناج  رابنارگ  هک  دریذپ  یم  یگداس  هب  هفیلخ  هنوگچ  یهگناو 
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تشادرب اب  نم  دیوگب " : ای  ... دنکفا " یم  هیاس  نم  رس  رب  نامـسآ  مادک  هک " : دورب  اه  خساپ  هنوگ  نیا  هانپ  هباهنت  وا  درآ و  هدوتـس  هب  ار 
ياهدمآ شیپ  دنیب  یم  نوچ  دنیـشن و  ینارنخـس  هب  شنتفای  ینیـشناج  زا  يزور  كدـنازا  سپ  ای  میوگ "  یم  نخـس  هنیمز  نیا  رد  مدوخ 

ار هاگیاج  نیا  هک  متـشاد  تسود  نم  دیوگب " : دناهرب  اه  نآ  گنچ  زا  ار  دوخ  نابیرگ  هکنآ  يارب  هتخاس  راوشد  وا  رب  ار  راک  نوگانوگ 
نم  دینک ، يراتفر  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ناتربمایپ - نوچمه  دیهاوخب  نم  اب  رگا  امش  دشاب و  هدنسب  نم  زج  یسک 
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ادـخ هب  ناـه  دـیوگب " : اـی  دـمآ  یم  دورف  يو  رب  یناـهن  روتـسد  نامـسآ ، زا  دوب و  رود  یـسب  نمیرها  سرتـسد  زا  وا  مرادـن  ار  نآ  باـت 
نایم زا  یسک  تساوخ  یم  ملد  و  متـشاد ، یم  شوخان  ار  مهاگیاج  نیا  رب  نتـسشن  نم  یتسار  هب  هتبلا  متـسین و  امـش  نیرتهب  نم  دنگوس ،

- يو رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  همانرب  اب  امـش  نایم  رد  نم  دـیرادنپ  یم  رگا  دوب ، یم  هدنـسب  راک  نیا  يارب  نمياج  هب  امش 
هتشرف وا  اب  دنام و  یم  رانک  رب  اه  شزغل  زا  نامـسآ  روتـسد  يرای  هب  ادخ  هتخیگنارب  داتـسیا ، مناوتن  هویـشنیا  رب  نم  نونکا  منک  یم  راتفر 

ياج امـش  يوم  تسوپ و  رب  اـت  دـینک  يرود  نم  زا  مدـمآ  مشچ  هب  نوچ  سپ  دریگ ، یم  ورف  ارم  راـک  هک  مراد  ینمیرها  نم  یلو  دوب  يا 
دیرآ . تسار  هار  هب  ارم  مداتفا  ترپرگا  دینک و  ما  يرای  متفر  تسار  هار  هبرگا  دیئاپب ، ارم  اهنز  مراذگن ، یئاپ 

نوچ دـیئاپب ، ارم  امـش ، زا  کی  چـیه  زا  رتهب  هن  متـسه و  رـشب  کی  زا  شیب  هن  نم  ناه  هدرک " : شرازگ  دیعـس  نبا  هک  يزارف  داینب  رب  "و 
ياج امـش  يوم  تسوپ و  ردات  دینیزگ  يرود  نم  زا  مدـمآ  مشخ  رـس  ربدـیدید  نوچ  دـینک ، يوریپ  نم  زا  مور  یم  تسار  هار  هب  دـیدید 

 " مراذگن یئاپ 
تسار هار  هبارم  هنرگو  دیهد  ما  يرای  مراکتـسرد  نمدیدید  رگا  سپ  متـسین  مه  امـش  زا  رتهب  ما و  هدش  امـش  تسرپرـس  نم  دیوگب " : ای 

 " دیرآ
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ربمایپ زا  رکبوب  همانرب  ییادج 

ما هدش  امش  راک  تسرپرس  متـسین  امـش  زا  رتهب  هک  نیا  اب  دیوگب " : هدروآ  هوفـصلا "ج 1 ص 98  رد "  يزوج  نبا  هک  يزارف  داـینب  رب  و 
 " دیرآ . تسار  هار  هب  ارممداتفا  ترپ  رگا  دیهد و  ما  يرای  متفرگ  شیپ  رد  وکین  یهار  رگا  سپ 

دنهد و شا  يرای  داتفا  ازسان  ترپ و  هار  هب  نوچ  دننک و  یتسرپرس  دنیاپب و  وا  ناوریپو  ناتـسدریز  ار  ربمایپ  نیـشناج  هک  تساراوازـس  ایآ 
هب ار  شیاه  همان  نیئآ  هوبنا  هدیـسر و  يو  هب  یگیر  هدرم  نوچمه  وا  شناد  هک  ربماـیپ  نیـشناج  هنوگچ  دـنناشک ؟ تسرد  تسار و  هار  هب 
رد دنوادخ ، هن  رگم  دراذـگ ؟ یمن  رفیک  ار  ناهانگ  اه  نآ  داینب  رب  دـنز و  یمن  گنچ  اه  همان  نیئآ  نامه  هب  هدیـشک  شود  رب  يراب  هنوگ 

دورد و وا  هدیشخب و  یئاسر  ار  دوخ  شیک  هدنیاجنگ و  ار  شناوریپ  ياه  يدنمزاین  هداتسرف  شربمایپ  يارب  نامسآ  زا  یناهن  هک  يروتسد 
اه و تشادرب  زا  ار  ناشیا  هک  هدیدرگ  نآ  هدنزارب  ات  هدیناسر  مدرم ، هب  دنا  هدـناوخيو  هب  ار  هچنآ  همه  شنادـناخ - يو و  ربادـخ  نیرفآ 

دوب هداد  نآ  ماجنا  هب  روتـسد  ار  امـش  دنوادخ ، هچنآ  زا  زیچچیه  دیوگب " : دراد و  زاب  دـنوادخ  شیکهنیمز  رد  هنارـس  دوخ  ياه  شجنس 
اج هب  زا  ار  امـش  مدراذـگن  او  دوب  هتـشاد  زاب  نآ  ماجنا  زا  ار  امـش  هچنآ  زا  زیچ  چـیه  دـیرآ و  ياج  هب  ات  مدومرفب  هکنآ  رگم  مدرکن  اـهر 

مداد . زیهرپ  نآ  ندروآ 
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دوخ رس  ياه  تشادرب  نماد  هب  اپ  ات  رس  دوبزیچان ، ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  دنوادخهمان و  هب  هتـسباو  ياه  یتسناد  رد  هفیلخ  یهاگآ  نوچ  و 
نآ هب  اـت  دوـبن  يرگید  خارف  هنیمز  ار  هفیلخ  یلو  تشادزاـب  راـک  نیا  زا  ار  شناوریپ  ناربماـیپ  نیرت  گرزب  هکنآ  زا  سپ  مـه  نآ  داـتفا و 

نامگ نیعقوملا =  مالعا  رد "  میق  نباو  شناد " ج 2 ص 51  همان  ملعلا =  باتک   " رد رمع  وبا  تاقبط " و  رد "  دعـس  نبا  دوش ، هدنهانپ 
نآ نوماریپ  رد  يرواد  يارب  يا  هولاش  دنوادخ  همان  رد  هن  هک  دش  ورب  ور  دمآ  شیپ  اب  رکبوب  هک  دـنا  هدروآ  هتسجرب " ص 19  ناگدنرب 

يا ، هناشن  ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  رد  هن  تفای و 
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زا ونم  زا  هنرگو  تسادـخ  يوس  زا  دـشاب  تسردرگا  تسا ، نیا  نم  تشادرب  تفگ " : سپـس  دـنکفا و  شـالت  هب  ار  دوـخ  هشیدـنا  سپ 
تسا . هدرک  دای  دعس  نبا  نابز  زا  ءافلخلا " ص 71  خیرات  رد "  زین  یطویس  ار  شرازگنیا  هک  مهاوخ "  یم  شزرمآ  دنوادخ 

نآ رد  يزیچ  دنوادخ  همان  رد  رگا  دندمآ  یم  رد  رکبوب  ربدنتـشاد  شکمـشک  رگیدکی  اب  هک  یناسک  هاگره  تفگ  نارهم  رـسپ  نومیم  و 
یم رد  رگا  تخادرپ و  یم  يرواد  هبدـنک  يرواد  دـناوت  نآ  يرای  هب  هک  تسناد  یم  يزیچ  وا  هتخیگنارب  همانرب  زا  رگا  ای  تفای  یم  هنیمز 

هتخیگنا رب  يرواد  هراب  نیا  رد  امـش  ایآ  مریگرد  يدمآ  شیپ  نانچ  نینچ و  اب  نم  تفگیم : دیـسرپ و  یم  ناناملـسم  زا  هدـش  نوریبدـنام 
رکبوب دندرک و  یم  دای  ار  ادخ  هتخیگنارب  يرواد  مادک  ره  هدمآ و  درگ  وا  نوماریپ  رد  یهورگ  هک  دش  یماسب  هاگنآ  دیناد ؟ یم  ار  ادـخ 

زا يا  همان  نیئآ  نتفایرد  مه  رگا  دنراد "  هاگن  ار  ام  ربمایپ  ياه  همان  نیئآ  هک  داهن  یناسک  ام  نایم  رد  هک  ار  يادخ  شیاتس ، : " تفگ یم 
تـشادرب کـی  ردناـگمه  نوـچ  درک و  یم  تروـشم  ناـشیا  اـب  دروآ و  یم  مهارف  ار  مدرم  ناـکین  نارـسدنام و  یم  رد  ادـخ  هتخیگنارب 

تفرگ . یم  يرواد  هدولاش  ار  نآ  دندش ، یم  ناتسادمه 
: " تفگ باـطخ  رـسپ  رمع  هکنیا  اـب  باـن ، ياـه  تشادرب  نتـسب  راـک  رد  وا  شناد  دـنچ  نوـچ و  یـسرداد و  رد  هـفیلخ  هویـش  دوـب  نـیا 
زا دنرادهاگن و  هنیسرد  هدیسر  ربمایپ  زا  هک  ار  یئاه  شرازگ  دنتسناوتن  اریز  دنتـسه  ربمایپ  ياههمان  نیئآ  نانمـشد  اه  تشادرب  ناگدنراد 

تـسرد دشاب  ادخهتخیگنارب  زا  اه  تشادرب  رگا  یتسار  هب  مدرم  يا  ناه  دنتفرگ ، ار  اه  تشادرب  دوب  نیا  دـندمآ ، ناوتان  نآ  يرگ  وگزاب 
 " درادن . یشزرا  اوران  رادنپ  کی  زا  شیب  دشاب  هک  ام  زا  یلو  هدوب  نامهرب  زین  دنوادخ  نوچ  تسا 

دریگب ار  وا  هاگیاپ  هدرک و  رپ  ار  ربمایپ  یهت  ياج  دهاوخ  هک  یسک  یهگنا  و 
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نانآ يارب  شدوخ  هک  دریگ  ارف  یناسک  زا  ار  اه  نآ  دسرپب و  مدرم  زا  ار  ربمایپ  دـنمجرا  ياه  همان  نیئآ  هک  دریذـپ  یم  یگداس  اب  هنوگچ 
ربمایپ نارای  زا  هکنآ  یب  هرکن و  شسرپ  هلالک "  " و "  ابا هرابرد "  دیچیپ و  رـس  دوخ  هویـش  نیمه  زا  هنوگچ  هزات  تسا و  ربمایپ  نیـشناج 

تفگ ؟ هچنآ  تفگ  هنادازآ  درک و  هک  درک  یشیامرف  نانچ  دوخ  تشادرب  يرای  هب  اهنت  دزادرپ  تروشم  هب  نانآ  اب  دسرپب و 

رکبوب هنارسدوخ  ياه  تشادرب 

هراشا
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یمک همهاب  هک  میروخ  یم  رب  یئاهدادیور  هب  میدروآ - هک  یئاه  هنومن  زا  هتـشذگ  هدناسر - ماجنا  هب  رکبوب  هک  یئاه  یـسرداد  نایم  رد 
هنومن : مه  نیا  دراد و  زاین  یب  دشاب و  هدنسب  ار  ام  يو  شناد  هزادنا  یئاسانش  رد  دناوت 

گرزب ردام  هرهب  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

زا شیوخ  هرهبهرابرد  دمآ و  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  ور - تسار  رکبوب  دزن  هب  یگرزب  ردام  تفگ  هک  دنا  هدروآ  بیوذ  رـسپ  هصیبق  زا 
یئاـه هماـن  نیئآ  رد  مناد  یمن  هدـشن و  هداـهن  وت  يارب  يا  هرهب  دـنوادخ  هماـن  رد  تفگ " : ار  يو  رکبوب  دیـسرپب ، شا  هداون  گـیر  هدرم 
تفگ هبعش  رـسپ  هریغم  مسرپب "  مدرم  زا  ات  درگرب  کنیا  هن ، ای  هدش  هداهن  وت  يارب  يا  هرهب  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب 

شرازگ نیا  رد  اـیآ  تفگ : رکبوـب  داد ، گرزب  رداـم  هب  ار  کـی  شـش  وا  مدوـب و  يورب - ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  دزن  نم 
يو زا  ادخ  رکبوب - دنار و  نابز  رب  دوب  هتفگ  هریغم  ار  هچنامه  تساخرب و  يراصنا  هملسم  رسپ  دمحم  سپ  يراد ؟ یهاوگ  يارب  ار  یسک 

ناتساد . نایاپ  تسب  راک  هب  ار  روتسد  نآ  دابدونشخ -
هک  هدنام  هدیشوپ  يو  زا  یشتسرپ  خساپ  ناس  هچ  هک  رگنب  ار  هفیلخ  شناد 
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هریغم نوچمه  یسک  شرازگ  يوس  هب  زاین  تسد  دوش  یم  ریزگان  ات  تخادرپ ، نآ  هنیمز  رد  يرواد  هب  دیاب  یپ  ایپ  دیآ و  یم  شیپ  رایـسب 
دوخ هچیزاب  ار  نآ  هداد و  ربمایپ  همانربرد  یئاه  ینوگ  رگید  دـش ، هدرمـش  ناـیفقث  نیرتزاـب  یبسور  هدوت و  نیرتوگغورد  هک  دـنک  زارد 

زا ملهچ  لاس  رد  ادابم  هک  نآ  میب  زا  هدـناوخ  هفرع - زور  رد  نآ - زا  رتشیپ  زور  کی  ار  یناـبرق  نشچ  يارب  هژیو  زاـمن  هک  نادـنچ  هتفرگ 
نامیا ياورنامرف  تسـشن  یم  ربنم  زارف  رب  هاگ  ره  هک  تسا  یـسک  دـنا  هتفرگ  هناوتـشپ  ار  يو  نخـس  هک  مدرم  نیمه  دوش و  راـنکرب  راـک 

درک  یم  دای  ازسان  هب  ار  وا - رب  دورد  ناگدنرآ -

يردام يردپ و  گرزب  ردام  هرهب  هرابرد  يو  تشادرب 

هراشا

شیوخ هرهب  ات  دندش  داب - دونشخ  وا  زا  يادخ  ور - تسار  رکبوب  دزن  هب  ردام  ردپ و  ردامتفگ  هک  دنا  هدروآ  دمحم  رـسپ  مساق  نابز  زا 
راصنا زا  يدرم  هک  دـهد  ردامردام  هب  هتـشاذگ  اج  رب  هدرم  ار  هچنآ  زاکی  شـش  ات  تساوخ  يو  دـنرآ  تسد  هب  هداون  گـیر  هدرم  زا  ار 

ردپ ردام  گیرهدرم  دشاب  هدنز  ود  نآ  هداون  دنریمب و  ود  ره  نیا  رگا  هکنآ  اب  ینادرگ  یم  هرهب  یب  ار  يردـپ  ردام  وت  داینب  نیا  رب  تفگ 
درک . شخب  ود  نآ  نایم  ار  کی  شش  رکب  وب  سپ  دسر ، یم  وا  هب 

 " رگید : يا  هنوگ  هب  "
ردام هب  اهنت  هکلب  ردپ  ردام  هب  هن  ار  هداون  گیر  هدرم  وا  دندش و  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  ور - تسار  رکبوب  دزن  هب  ردامردام  ردپ و  ردام 

هک يداد  یسک  هب  ارگیر  هدرم  وت  ادخ  هتخیگنارب  نیشناج  يا  : تفگ دوب  هثراح  هریت  زا  هک  لهس  ای  لیهس - رـسپ  نمحرلا  دبع  داد . ردام 
درک . شخب  ود  نآ  نایم  ار  کی  شش  رکبوب  دوب  نیا  دیسر ، یمن  وا  هب  يو  گیر  هدرم  دوب  هدنز  شا  هداون  درم و  یم  رگا 

دلج 13 ریدغلا -  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 206زکرم  هحفص 156 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 250 ] ] 

" ج 2 باعیتسالا دهتجملاهیادب " ج 2 ص 344 و "  یقهیب " ج 1 ص 235 و "  ننس  کلام ج 1 ص 335و "  زا  اطوم "  هب "  دیدرگ  رب 
لامعلا " ج 6 ص 6 زنک  دوب " - دیاب  مرگتـشپ  شرازگ  نیا  نایجنایم  نخـس  هب  دسیون : یم  هک  هباـصالا " ج 2 ص 402 - ص 400 و " 

تسا . هدروآ  یقهیب  ینطق و  راد  قازرلا و  دبع  روصنم و  رسپ  دیعس  کلام و  نابززا  ار  شرازگ  هک 
یسک ات  هتسناد و  یمنار  هداون  گیر  هدرم  زا  ردپ  ردام  ردام و  ردام  هرهب  هب  هتسباو  نیئآ  درم ، نیا  هک  یئآ  یمن  تفگـش  هب  دیوگ : ینیما 
يریگ هدرخ  نیا  داینب  رب  هکنآ  اب  هدیـشک و  تسد  نیتسخن  تشادرب  زا  هدزباتـش  هتـساخرب  وا  يریگ  هدرخ  هب  هثراح  هریت  زا  ای  نایراصنا  زا 
يارب يرازفا  تسد  ار  نیا  دنا و  هدـمآ  ناناوخ  هقف  هاگنآ  هدرک و  شخب  ود  ره  نایم  ار  نآ  ددرگ  هرهب  یب  گیر  هدرم  زا  ردام  ردام  دـیاب 

شیدنایب . رگنب و  تسا . گرزب  ردام  کی  هژیو  اهنت  هک  هدش  هتفرگ  هریغم  شرازگزا  نامرف  نیا  هدولاش  هدینادرگ و  شیوخ  ياه  نامرف 

دندرک لامیاپ  يرتخد  ناگداون  هرابرد  ار  ادخ  نامرف 

هتشاد يرازفا  تسد  دنوادخ  همان  رد  هن  مه  نآ  هک  تخاس  رود  هب  دوخ  يرواد  زا  ار  ربمایپنیشناج  هک  يراصنا  نآ  نخـس  رـس  رب  میدمآ 
نارـسپ نادـنزرف  ام  نادـنزرف  هک ": هتـشاد  یگنهامه  هدنیارـس  نآ  راتفگاب  اهنت  هدوب و  راگزاسان  ود  ره  اب  هکلب  ربمایپ ، همان  نیئآ  رد  هن  و 

نادنزرف  یلو  دنیام 
دنا "  هناگیب  نادرم  نادنزرف  ام  نارتخد 

رد دنوادخ  دیوگ "  نم  دنوادخ  اریزدنا  هدرک  گنت  هچ  ره  ار  رادنپ  زا  رتربيادخ  روتسد  اهزرم  دنا و  هدمآ  هدورس - زیوآ  تسد  اب  هک -
یم هتـسد  نیا  یلو  دنرب "  هرهب  دیراذگ  یم  گرم  زاسپ  هچنآ  زا  نارتخد  ربارب  ود  نارـسپ  هکدنک  یم  شرافـس  ار  امـش  ناتنادنزرف  هراب 

هراـبرد هدیـسر  ياهروتـسد  هک  دـنا  هتفر  نآ  رب  و  نارتـخد - هن  دنـشاب - شنارـسپ  تشپ  زا  هک  دـنا  یناـسک  اـهنت  یمدآ  ناـگداز  دـنیوگ 
ار  یمدآ  رتخد  ناگداز  اهاج - رگید  گیر و  هدرم  هنیمز  رد  ناگداز -
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تسا . هدنیارس  نآ  نخس  مه  ناش  هناهب  دریگ ، یمن  رب  رد 
اهنت دنک  فقو  نانآ  رب  ای  دنادرگ  شنادنزرف  ناغمراار  يزیچ  درم  رگا  دـنا  هتفگ  دـسیون : یم  دوخ ج 2 ص 155 ریـسفت "  رد "  ریثک  نبا 

نآ نخـس  زیوآ  تسد  نیا  و  شنارـسپ ، دـنزرف  ای  دنـشاب  شدوخ  دـنزرف  یجنایم - چـیه  یب  ای - هک  دـنوش  دـنم  هرهب  نآ  زا  دـیاب  یناـسک 
هتفگ : هک  تسا  هدنیارس 

نادنزرف  یلو  دنیام  نارسپ  نادنزرف  ام  نادنزرف  " 
نایاپ  دنا " . هناگیب  نادرم  نادنزرف  ام  نارتخد 

هتشاگن ردهک  يا  هزاوآ  همه  اب  هدورـس  زارف  نیا  دسیون : یم  يرونخـس " ج 1 ص 300  گنهرف و  هنیجنگ  بدالا =  هنازخ  رد  يدادغب  و 
ار هدورس  زارف  نیا  نابز  روتـسد  ناگدنراگن  هتفگ : ینیع  تسین و  هتخانـش  شا  هدنیوگ  دراد  ناشیا  زج  نابز و  روتـسد  ناگدنـسیون  ياه 

هدرم زا  ناسک  هرهب  رد  یسررب  هب  هک  مه  یناروشناد  دروآ ، ادتبم "  داهن - زا  شیپ  ار  ربخ "  هرازگ =  ناوت "  یم  هک  دنا  هدروآ  نآ  هاوگ 
هب نامدرم  دنویپ  هک  نیا  ربمه  دنـشاب و  هتـشاد  يا  هرهب  دـیاب  نارـسپ  نارـسپ  هک  نیا  رب  مه  دـنا  هتفرگ  هاوگ  ار  نآ  دـنزادرپ  یم  اه  گیر 

نادنمشناد دنا و  هتسج  دوس  نآ  زا  دوخگرم "  زا  سپ  يارب  نادنزرف  دوس  هب  شرافس  شخب "  رد  ناناد  هقف  هنوگ  نیمه  هبتسا  ناردپ 
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دشاب . هدناسانش  ارنآ  هدنیوگ  ناشیا ، زا  یسک  هکمدیدن  همه  نیا  اب  زیچ  ود  ندرک  دننامه  هنیمز  رد  نایب  یناعم و 
هاوگ ياه  هدورس  يرگنشور  يارب  ینامرک  هک  يا  هتـشاگن   " یـصیبخ =(  زا  هیفاک  حرـش  دهاوش  رب  ینامرک  حرـش  رد  رد "  دیوگ : زاب  و 

تسا ، بلاغ  رسپ  قدزرف  مامه  سارف  وبا  هدورس  زارف  نیا  هدنیوگ  دسیون : یم  مدید  هتخادرپ ) هیفاک  زا  یصیبخ  يرگنشور  يارب 
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نایاپ  تسارت . هاگآ  اهراک  نیتسار  هیال  زا  دنوادخ  هدروآ و  ار  وا  همان  یگدنز  هاگنآ 
ادخ نیرفآ  دورد و  ادخ  هتخیگنا  رب  يدنزرف  زا  دنوادخ  رابت  ندرک  ردب  يارب  هک  هدرک  خاتـسگ  نینچ  ار  نانیا  يا  هزیگنا  هچ  ایادخ  كاپ 

ربارب رد  مه  نآ  دراد  یشزرا  هچ  هدنیارس  کی  راتفگ  هک  هدیـسرپن  یکی  دنناجنگب ؟ ادخ  شیک  رد  ار  هنارادمتـسایس  تشادرب  نیا  يو  رب 
هب اراکـسآ و   - راتفگ نیا  ار و  امـش  نانز  ام و  نانز  امـش و  نادـنزرف  اـم و  نادـنزرف  میناوخی  اـت  دـیئایب  وگی  رادـنپ : زا  رترب  يادـخ  نخس 

دنناربمایپ . نیرت  كاپ  رسپ  ود  نیسح - نسح و  ربمایپ - هداز  رتخد  ود  هک  دیامن  یم  ینشور -
- درب راـک  هب  ناوت  یمن  نادـنزرف  يارب  زج  ار  هیرذ  هدـیمان و  وا  ناـگداز ) هیرذ =(  ار  حون  ناـگداز  رتخد  كاـپ ، يادـخ  هنوگنیمه  هب  و 
و دـیوگ - هک  اجنآ  ات  نامیلـس  تسا و  دواد  وا  هیرذ  زا  و  دـیوگ : یم  كاپ  يادـخ  و  هدـمآ - زین  شوماقلا " ج 2 ص 34  رد "  هچناـنچ 

تسا . میرم  شرتخد  رسپ  يو  هکنآ  اب  هدرمش  حون  هیرذ  زا  ار  یسیع  هک  یسیع  ییحی و 
رسپ ود   - ود نآ  رب  دورد  نیـسح - نسح و  هک  دهد  یم  ناشن  دیئایب ... وگب  هیآ - نیا  دسیون : یم  ج 2 ص 488 - دوخ - ریسفت  رد  يزار 

- دیاب سپ  هدناوخ  ار  نیـسح  نسح و  هاگنآ  دـناوخب و  ار  شنارـسپ  هک  تسا  هتفگ  اجنیا  رد  اریز  يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  دـنربمایپ -
تسا و دواد  وا  نادنزرف  زا  و  ماعنا : هروس  تسا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  نخس  دیامن  یم  راوتسا  ار  تشادرب  نیا  هچنآ  دنشاب و  وا  رسپ  ود  نآ 
زا ردپ و  هن  دوب  ردام  هار  زا  اهنت  وا - رب  دورد  میهاربا - اب  یـسیع  دنویپمیناد  یم  هک  یـسیع ، ییحی و  ایرکز و  و  دیوگ :- اجنآ  ات  نامیلس -

تسا - رت  اناد  ادخ  و  دیمان - رسپ  ناوت  یم  مه  ار  رتخد  رسپ  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا 
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وا نارـسپ  مه  یمدآ  رتخد  نارـسپ  هک  دربیپ  دیاب  دیئایب " ... وگب   ) زارف نیا  زا  دسیون : یم  ج 4 ص 104 - دوخ - ریـسفت " رد "  یبطرق  و 
( هدوب يو  رتخد  رسپ  هک  نیا  اب   ) هدمآ رامـش  هب  میهاربا  نادنزرف  هیرذ و  زا  یـسیع  هکنیا ، دسیون : یم  رد ج 7 ص 31  دوش و  یم  هدـیمان 
ار زارف  نیمه  و  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دناربمایپ - نادـنزرف  داب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  همطاف - نادـنزرف  هک  دـناسر  یم 

رگا دنیوگ  یعفاشو  هفینح  وب  دیمان  يو  نادنزرف  هگرج  ردناوت  یم  ار  درم  رتخد  نادنزرف  دـننآ  رب  هک  دـنا  هدـینادرگ  رازفا  تسد  یناسک 
نیا زا  دنناوت  یم  دنشاب  يو  رتخددنزرف  ای  رـسپ  دنزرف  هک  یناسک  همه  دنک  فقو  شنادنزرف  نادنزرف  رب  شنادنزرف و  رب  ار  يزیچ  یـسک 

زین ار  يو  رتخد  نادنزرف  دنک  شناکیدزن  دوس  هب  یـشرافس  دوخ  گرم  زا  سپ  يارب  یـسک  رگا  هنوگ  نیمه  هب  دنوش - دـنم  هرهب  وا  راک 
زا دـنکیئوشانز  يو  اـب  دـناوتن  هک  تشاد  شراـبتداینب  رد  يدـنواشیوخ  ناـنچ  سک  ره  اـب  یمدآ  ، هفینحوب هاگدـید  زا  دریگ و  یم  رب  رد 

دیوگ :- هک  اج  نآات  دوش - یم  هدرمش  يو  ناکیدزن 
تسد تشذگ و  یعفاش  زا  رد ج 4 ص 104  زین  تشادرب  نیا  دننامه  هک  دـنیآیمن  رد  نادـنزرف  هگرج  رد  رتخد  نادـنزرف  هتفگ : کلام 
هتسوپ زا  ناناملسم  هک  دنک " ... یم  شرافس  ناتنادنزرف  هرابرد  ار  امـش  دنوادخ  هک " : تسا  رادنپ  زا  رترب  يادخ  تخـس  زین  ودنآ  زیوآ 
راصق نبا  دـیوگ - هک  اجنآ  ات  ار - نارـسپ  نادـنزرف  دریگ و  یم  رب  رد  ار  یجنایم  یب  نادـنزرف  اـهنت  هک  دـنتفایرد  ناـنچ  زارف  نیا  یناوریب 
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نیا یلع " : رـسپ  نسح  هب  تسا  وا - رب  دورد  ربمایپ - نخـس  دنرامـش  یم  ناکیدزن  زا  زین  ار  رتخد  نادـنزرف  هک  یناسک  رازفا  تسد  هتفگ :
ردپ نارـسپ  زین  نانآ  اریز  دـنادب  یندـشان  رتخد  نارـسپ  رب  ار  رـسپ  مان  ندرب  راک  هب  هک  میـسانش  یمن  ار  یـسک  تسا " و  رورـس  نم  رـسپ 

دلو  اریز  تسا  گنهامه  ام  تشادرب  اب  داینب  نیا  دنناشردام و 

هحفص 254 ] ] 

يوس زا  ندش  هداز  دنا و  هدش  هداز  ناشردام  ردپ  زا  زین  یمدآ  رتخد  نارسپ  هاوخان  هاوخ  هدمآ و  ندش ) هداز   ) دلوت هشیر  زا  هداز ) رسپ - )
وا نادنزرف  زا  و  دیوگ : یم  رادـنپ  زا  رترب  دـنوادخ  هک  دـیامن  هار  نیمه  هب  ار  ام  زین  نآرق  تسا و  ردـپ  يوس  زا  ندـش  هداز  نوچمه  ردام 

. تسا وا  رتخد  رـسپ  هکنیا  اب  هدرمـش  يو  نادنزرف  زا  زین  ار  یـسیع  هک   = دـننادرم هتـسیاش  زا  دـیوگ : هک  اج  نآ  ات  نامیلـس - دواد و  تسا 
نایاپ .

دنیام نادنزرف  ام  ناگداز  رتخد 

دنا هدناسر  نم  تفگ " : وا  هب  داتسرف و  رمعی  رسپ  ییحیلابند  هب  جاجح  هک  هدروآ  دوسا  رسپ  برحوبا  زا  دوخ  هریجنز  اب  متاح  یبا  نبا  و 
نیا اب  يا ؟ هتفای  ادخ  همان  رد  ارنیا  ایآ  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآو  دورد  دنربمایپ - نادنزرف  زا  نیـسح  نسح و  يرادـنپ  یم  وت  هک 
دواد وا  نادنزرف  زا  و  هک : یناوخ  یمن  ماعنا  هروس  رد  رگم  تفگ " : متفاین " . هراب  نیا  رد  يزیچ  مدناوخ و  ار  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زانم  هک 
دشاب هتشاد  يردپ  هک  نآ  یب  یسیع  رگم  دیسرپ "  يرآ " . داد " . خساپ  یسیع " ؟ ییحی و  و  هک - اج  نآ  هب  دیـسر  ات  نامیلـس - تسا و 

ای دشخبب  نانآ  هب  ای  دنک  فقو  شنادنزرف  رب  ار  يزیچدرم  رگا  هک  تسا  نیمه  و  یتفگ " . تسار  تفگ "   " تسین ؟ میهاربا  نادـنزرف  زا 
ریثک ج 2 ص 155  نبا  ریسفت  دش . دنناوت  دنم  هرهب  نآ  زا  زین  شناگداز  رتخد  دنرب ، نآ  زا  يدوس  يو  گرم  زا  سپ  هک  دنک  شرافس 
يوس زاو  دنرامـشب  وا  نادنزرف  دالوا )=   ) اج همه  رد  ارچ و  نوچ و  یب  یمدآ  ناگداز  هیرذ )=   ) دـش نشور  يوس  کی  زا  هک  نآزا  سپ 

زا ادـج  یئاهروتـسدياراد  ار  ناگداز  تسین  راوازـس  سپ  دـنیآ  یم  رد  ناگداز  هیرذ )=   ) هگرج ردمه  ناـگداز  رتخد  هک  میدـید  رگید 
شدوخ نادنزرف  هکرج  زا  یتسار  هب  هدوب و  ناگناگیب  نادنزرف  درم ، رتخد  نارـسپ  هک  دشاب  نآ  رب  دسرن  ار  سکچیهو  میراگنیب  نادنزرف 

تسا . هدرمش  يو  نادنزرف ) دالوازا =(  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنیوا  ناگداز ) هیرذ =(  نانیا  میدید  اریز  دنشابنوریب 
نز ، کی  نارسپ  یتسار  هب  هک  نآ  رب  نآرق و  نابز  یئامن  زاب  رد  ام - هاوگ 

هحفص 255 ] ] 

دنتسه - زین  شردپ  نارسپ 
تسا - ادخ  هتخیگنارب  نخس 

یشرازگ رد  دوش و  یم  هتشک  دیوگ - یم  ار  نیسح  رسپ - نیا  هک  داد  یهاگآ  ارم  لیئاربج  هک : شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و 
تشک . دنهاوخ  ار  مدنزرف  نیا  نم  هدوت  هتبلا  رگید :

 = یبقعلا ریاخذ  يدروام ص 82 "  زا  ربمایپ "  ياه  شفرد  هوبنلا =  مـالعا  مکاح " ج 3 ص 177 "  كردتسم  دعـس " "  نبا  تاقبط  " 
قعاوصلا " ص 115 . زور " ص 148 "  نیسپ  زاب  ياه  هتخودنا 

دوش . یم  هتشک  قارع  نیمز  رس  زا  يا  هشوگ  رد  نم  دنزرف  نیا  يو : نخس  زین  و  - 2
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یبقعلا " ص 146 . رئاخذ  میعن ج 3 ص 202 "  وب  زا  يربمایپ "  ياه  هناشن  هوبنلا =  لئالد  " 
تسا . رورس  نم  دنزرف  نیا  نسح : شا  هداز  رتخد  هب  يو  نخس  و  - 3

ریثک " ج 2 ص 155 . نبا  ریسفت  يدروام ص 83 "  زا  مالعا "  مکاح ج 3 ص 175 "  زا  كردتسملا "  " 
منادنزرف . ردپ  ینم و  ردارب  وت  یلع : هب  يو  نخس  و  - 4

یبقعلا " ص 66 . رئاخذ  " 
ییحی یهاوخنوخ  هب  ار  سک  رازه  داتفه  یمارگ  گرزب و  دنوادخ  هتبلا  هک  تخاس  تخاس  هاگآ  ارم  لیئربج  یتسار  هب  يو : نخـس  و  - 5

تشک  دهاوخ  ار  سک  رازه  داتفه  زین  نیسح  تدنزرف  یهاوخنوخ  هب  تشک و  ایرکز  رسپ 
یبقعلا " ص 150 . رئاخذ  " 

دشخرد  یم  هراتس  نوچمه  شا  هرهچ  تسا و  نم  نادنزرف  زا  يدهم  يو : نخس  و  - 6
یبقعلا "ص 136 . رئاخذ  " 

تسا  هتشاد  تسود  ارم  دراد  ناشتسود  هک  ره  دننم ، نارسپ  نیسح - نسح و  ود  نیا  يو : نخس  و  - 7
لامعلا ج 6 ص 221 . زنک  رکاسع " ج 4ص 204 "  نبا  خیرات  كردتسم " ج 3 ص 166 " ، " 

ناوخب . نم  يارب  ار  مرسپ  ور : تسار  همطاف  هب  يو  نخس  و  - 8
" ج 4 ص 316 رکاسع نبا  خیرات  " 

هحفص 256 ] ] 

ناوخب  نم  يارب  ار  مرسپ  سنا : هب  يو  نخس  و  - 9
ریثک " ج 8 ص 205 . نباخیرات  " 

دمایب - یلع  رسپ  نسح  هک  دیناوخب - ار  مسپ  يو : نخس  و  - 10
یبقعلا ص 122 . رئاخذ  " 

دراد شتـسود  ار  هکنآ  رادـب و  تسود  ار  وا  زین  وـت  مراد  یم  شتـسود  نم  تسا ، نم  دـنزرف  نـسح - نـیا - ادـنوادخ  يو : نخـسو  - 11
رادب . تسود 

رکاسع ج 4 ص 203 . نبا  خیرات  " 
مراگدرورپ رب  زین  نم  تفگ  مریگ ، یمن  یـشیپ  وت  رب  راک  نیا  رد  نم  داد  خـساپ  هک  يداـهن ؟ ماـن  هچ  ارمرـسپ  یلع : هب  يو  نخـس  و  - 12

رانک رد  یلع  هک  دیوگ  یم  دناسر و  یم  دورد  ار  وت  تراگدرورپ  یتسار  هب  دمحم  يا  تفگ  دمآ و  دورف  لیئاربج  سپ  مریگ  یمنیـشیپ 
. راذگب تدنزرف  نیا  رب  ار  نوراه  رسپ  مان  سپ  تسین - يربمایپ  وت  زا  سپ  هک  نیا  زج  یسوم - رانک  رد  تسا  نوراه  نوچمه  وت 

یبقعلا " ص 120 . رئاخذ  " 
نیسح ندش  هداز  رد  سپس  تفگ و  نسح  هدش  هداز  ماگنه  رد  ارنیا  دیا - هداهن  يو  رب  یمان  هچ  منیبب  دیرایب  ار  مرسپ  يو : نخس  و  - 13

یلع . رسپ  نسحم  ندش  هداز  رد  نینچمه  و 
نابح و نبا  ریرج و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  دمحا  ینطق و  راد  هار  زا  لامعلا " ج 7 ص 107 و 108 - زنک  " ج 3ص 180 "  كردتسملا  "  

بیطخ . مکاح و  یقهیب و  یبالود و 
دیئوجب . ار  مرسپ  ود  دندوب : هدشمگ  نیسح  نسح و  هک  یماگنه  رد  يو  نخس  و  - 14
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لامعلا ج 7 ص 108 . زنک  " 
دننم . يوبشوخ  لگ  ود  مرسپ  ود  نیا  یتیگ ، همه  زا  نیسح : نسح و  هرابرد  يو  نخس  و  - 15

لامعلا " ج 6 ص 220 و ج 7 ص 109 زنک  قعاوص " ص 114 "  " 

هحفص 257 ] ] 

تفر . نم  دزن  زا  مرسپ  يو : نخس  و  - 16
دوخ ج 4 ص خـیرات "  رد "  رکاسع  نبا  زین  روصنم ، رپ  دیعـس  یقهیب و  مکاـحو و  یناربط  يوغب و  تسا و  هدروآ  دـمحا  ار  شرازگ  نیا 

لامعلا "ج 6 ص 222 و ج 7 ص 109 . زنک  هب "  دیدرگرب  زین  دوخ ج 8ص 36 و  خیرات "  رد "  ریثک  نبا  317 و 
دروآ . رد  ار  شدنزرف  رد  میهاربا  هک  مدروآ  رد  ادخ  هانپ  هب  اهدنزگ  زا  ار  ودنآ  هنوگنامه  ات  دیرایب  ار  مرسپ  ود  يو : نخس  و  - 17

رکاسع " ج 4 ص 209 . نبا  خیرات  " 
نک ! اهر  ار  ملد  هویم  دنزرف و  سنا  وت  رب  سوسفا  نسح  هرابرد  سنا  هب  يو  نخس  و  - 18

لامعلا " ج 6 ص 222 . زنک  " 
رجح ص 114 . نبا  زا  قعاوص "  دنا " . یتشهب  ناناوج  رورس  نیسح - نسح و  مرسپ - ود  نیا  يو : نخس  و  - 19

منادنزرف . ردپ  تسا و  نم  داماد  ومع و  رسپ  ردارب و  نیا  یلع : هرابرد  يو  نخس  و  - 20
لامعلا " ج 6 ص 154 . زنک  " 

ما . هداهن  مان  نیسح ) نسح و  - ) ریبش ربش و  نوراه - رسپود  مان  اب  ناسمه  ار  مرسپ  ود  نیا  يونخس : و  - 21
لامعلا " ج 6 ص 222 . زنک  قعاوص " ص 115 "  " 

مامنه هک  دزیگنارب  ارم  نادنزرف  زا  يدرم  ات  دنک  زارد  نادنچ  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـنامن  زور  کی  زج  هب  یتیگ  زا  رگا  يو : نخـسو  - 22
مدنزرف . نیا  زا  تفگ  دز و  نیسح  تشپ  هب  تسد  اب  تدنزرف ؟ مادک  زا  ادخ  هتخیگنارب  يا  تفگ : ناملس  دشاب . نم 

یبقعلا " ص 136 . رئاخذ  " 
رـسپ منم  ربمایپ ، رـسپ  منم  یلع ، رـسپ  نسح  منم  شیاه : ینارنخـس - زا  یکی  رد  يو - رب  ادخ  دورد  نسح  ربمایپ - هداز  نخـس  زین  و  - 23

هب  ار  مدرم  ادخ  روتسد  اب  دوب و  نکفا  غورف  یغارچ  هک  نآ  رسپ  منم  هدنهد ، میب  زیهرپ و  رسپ  منم  هدنرآ ، دیون 

هحفص 258 ] ] 

دناوخ . یم  وا  يوس 
هدمآ درگ  دئاوزلا =  عمجم  دیدحلا " ج 4 ص 11 "  یبا  نبا  حرش  یبقعلا " ص 138 و 140 "  رئاخذ  " ج 3 ص 172 "  كردتسم  "  

يواربش ص 5 . زا  فاحتا "  اه " ج 9 ص 146 "  ینوزفا 
نیا هتبلاهک  یتفگ  تسار  تفگ : رکبوب  يآ و  دورف  مردـپ  ياج  زا  دوب : شکاپ  ياـین  ربنم  رب  هک  یماـگنه  رد  رکبوب  هب  يو  نخـس  و  - 24

نم . ردپ  ربنم  هن  تساوت  ردپ  ربنم  يرآ  تفگ  رکبوب  يآ و  ریز  هب  مردپ  ربنم  زا  رگید : یشرازگ  هب  و  تسا ، وت  ردپ  نآ  زا  اج 
یطویس ص 54 زا  ءافلخلا "  حیرات  قعاوص " ص 108 " دیدحلا " ج 2 ص 17 " ، یبا  نیا  حرش  هرضنلا " ج 1 ص 139 "  ضایرلا  " 

لامعلا " ج 3 ص 132 . زنک  " 
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دیراپس . كاخ  هب  هدیزگرب - ربمایپ  مردپ - دزن  ارم  شگرم : زا  سپ  شرافس  يارب  يو  نخس  و  - 25
يواربش ص 11 . زا  فاحتا "  " 

، نم ردپ  ربنم  هن  تسا  وت  ردپ  ربنم  يرآ  تفگ  رمع  يآ و  دورف  مردپ  ربنم  زا  رمع : هب  وا - رب  دورد  نیسح  ربمایپ - هدازرتخد  نخس  و  - 26
یئوگ ؟ نخس  هنوگ  نیا  هداد  روتسد  یسک  هچ 

رکاسع " ج 4 ص 321 . نبا  خیرات  " 
شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دنیادخ - هتخیگنارب  رسپ  ود  نیسح - نسح و  ود  نیا  سابع : رسپ  نخس  و  - 27

رکاسع " ج 4 ص 28 322 و 212 . نیا  حیرات  " 
میدینش  ار  وت  نخس  ادخ  هتخیگنارب  رسپ  يا  نیسح : خساپ  رد  نیق  رسپ  ریهز  نخس  و  - 28

نایزات " ج 2 ص 40 . ياه  همان  هوبنا  برعلا =  بطخ  هرهمج  " 
نایم زا  دـنوادخ  هدـیزگرب  هدـمآ :- يواربـش ص49  فاـحتا "  رد "  هچناـنچ  نـسح - ربماـیپ  هداز  رتـخد  كاـپ ، ياوـشیپ  نخـس  و  - 29

تسا . نم  ردپ  ناگدیرفآ ،
متسه  هدیزگرب  ود  دنزرف  دوخ  و  نم - ياین  زا  سپ  هتبلا  و  - 

هحفص 259 ] ] 

متسهرز ود  هدیئاز  یمیس  نم  هدش و  هتخیر  رز  زاهک  تسا  یمیس 
هدمآ :- فاحتا "  زا "  رد ص 57  زین  هچنانچ  يو - نخس  و  - 30

دیسانش یم  ار  وا  هاگیاج  امش  هک  یسک  نآ  رسپ  منم 
تسین ؟ نم  ياین  وردپ  دنوادخ  هتخیگنارب  رگم  هدناشوپن . یکاخ  درگ و  ار  تقیقح  هرهچ  و 

متسه . هتفه  ود  هام  نم  دننک  ناهنپ  يور  نارتخا  هک  هاگنآ  "

داب :- ود  نآ  رب  دورد  هک  نیسح  رسپ  یلع  راک - هدجس  ياوشیپ  شیاتس  رد  قدزرف  نخس  و  - 31
تسادخ . ناگدنب  همه  زا  سک  نیرتهب  رسپ  نیا 

هتسجرب  هزیکاپ و  هدیزگرب و  راگزیهرپ  تسا  نیا 
نانآ :- رب  دورد   - بلاط یبا  رسپ  یلع  رسپ  نسح  رسپ  دیز  شیاتس  رد  رشب  نبا  نخس  و  - 32

دیآ  دورف  يا  هپت  لد  هب  هدیزگرب  ربمایپ  دنزرف  نیا  نوچ 
دندرگیم . زبس  رس  ياه  لاهن  نآ  ياه  بوچ  درب و  یم  نایم  زا  ار  یهایگ  یب  یکشخ و 

یک ؟ تسا و  نامدرم  راهب  ینازخ - ره  رد  دیز -
. دنرواین هارمه  هب  یناراب  اه  شخرذآ  واهردنت  هک  هاگنامه 

 " رد هچنانچ   - نانآ رب  دورد  بلاطیبا - رسپ  یلع  رسپ  نسح  رسپ  دیز  رسپ  نسح  شیاتس  رد  یملـسا  هزمح  رـسپ  مصاع  وبا  نخـس  و  - 33
هدمآ : ج 1 ص 80 - یناوریق - يرصح  زا  بادالا "  رهز 

دراد . دیز  رسپ  نسح  گنهآ  نم  شیاتس 
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دنهد ، یم  یهاوگ  نیفص  رد  یئاهروگ  منخس ، یتسرد  رب  و 
یلع - نسحلا - وبا  هک  هاگ  نآ  زا  هک  یئاهروگ 

دیامن . یم  يزوت  نیک  نآ  اب  ناراگزور  هشیمه  هدش ، رود  نآ  زا 
هدوتس  هب  نآ  هب  ناگدنهانپ  رگا  هک  یئاهروگ 

تفای . دنهاوخ  هانپ  ود  نآ  هیاس  رد  دنرب ، هانپ  یلع  هب  دمحا - ناربمایپ - نیرت 
ناشک  یبیشارس  هب  دندروآ  ریز  هب  ار  هک  ره  دناوت ، ردپ  ود  ود ، نآ 

یناسر  زارف  هب  دنرب  الاب  نانآ  ار  هک  ره  هک  ینآ  هدنزاربوت  اریز 
بادالا "ج 1 رهز  رد "  هچنآ  داینب  رب  دادزردنا - ار  يو  دیز - رـسپ  نسح  هدربمان - نوچ  هک  همره  رـسپ  یلع  رـسپ  میهاربا  نخـس  و  - 34

تفگ : هدمآ - ص 81 
داد  زیهرپ  يراسگ  هداب  زا  ارم  ادخ  هتخیگنارب  رسپ 

دینادرگ . هتخومآ  نادرمناوج  يوخ  هب  ارم  و 
یئاط : مامت  وبا  نخس  و  - 35

تسا . نآ  هنومن  نیرتمک  يزاب  گنرین  یتسردان و  هک  دیتفرگ  شیپ  یئازسان  راتفر  نانچ  وا  ناگتسب  ربمایپ و  نارسپ  اب 
یعازخ : لبعد  نخس  و  - 36

تسج -؟ ادخ  ناتسآ  هب  کیدزن  الاو و  یهاگیاپ  ناوت  یم  اجک  زا  هنوگچ و  سپ 
اهزامن ؟-  هزور و  زا  سپ  مه  نآ 

وا ؟ ناگتسب  ربمایپ و  نادنزرف  رهم  اب  زج 
؟-  ناورم مشچ  دوبک  ردام  ءاقرز - ناگداز  هب  ندیزرو  هنیک  اب  زج  و 

يو : نخس  و  - 37
دایز  ناگداز  هک  يوش  یمن  نیگهودنا  ایآ 

هحفص 261 ] ] 

؟ دنیابرب دسر  شنادنزرف  هب  دیاب  دنام و  ربمایپ  زا  ار  هچنآ 
اه  يزارفرس  وترپ  دنیامن  يدرمناوج  نوچ  هک  دنا  یهورگ  ینامحنخس : و  - 38

دزاس  یم  ناشخرد  ار  ناش  هرهچ  يالاب  نیئاپ و 
دنناوخ  یم  شیوخردپ  ار  ناربمایپ - نیرت  هدوتس  دمحا - دشک  اه  يدنلب  رس  شرامش  هب  راک  رگا 

دروخ یم  دنویپ  تخرد  هنت  هب  يا  هخاش  ره  اریز 
یخونت : نخس  و  - 39

تسب  راک  هب  ار  وا  ياه  شرافس  گرم  زا  سپ  هک  یسک  دنزرف  ادخ و  هتخیگنارب  دنزرف  يوس  زا 
تسا  هدیناجنگ  ام  شیک  دوپ  رات و  رد  ار  يزاس  هابت  ياه  هزیگنا  هک  ربمایپ  رابت  نمشد  هب 

یهاز : نخس  و  - 40
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دننک ، دوبان  روز  ریشمش  اب  ار  امش  هدیزگرب  ربمایپ  نادنزرف 
مهن ؟ مه  رب  هدید  هک  دراذگب  مارآ  باوخ ، رد  ارم  اه  کتخب  هاگنآ  و 

یشان : نخس  و  - 41
. هدینشن نآ  دننام  یسک  مشک  یم  امش  متام  رد  نم  ار  هچنآو  هدش  هراپ  هراپ  امش  هودنا  زا  نم  لد  ناربمایپ - نیرت  هدوتس  دمحا - نارسپ 

دابع : رسپ  بحاص  نخسو  - 42
درادن  ینادننامه  هاگیاپ ، الاو  یلع 

هحفص 262 ] ] 

تسین -  یئادخ  چیه  وا  زج  هک  یئادخ  هب  دنگوس  هن  - 
یسانش  یم  هک  تسا  ربمایپ  داینب  نامه  وا  داینب 

دنا . يو  رسپ  ود  دنیامن - يزارفارس  نوچ  وا - رسپ  ود  و 
يو : نخس  و  - 43

ناگدیرفآ  نایم  رد  هاگنآ  دنرب و  یم  ار  ربمایپ  رسپ  رس  ایآ 
دنا ؟ هتخاین  ناج  وا  يور  شیپ  رد  هک  دنتسه  یهورگ 

يو : نخس  و  - 44
ناشدنزرف  ود  وا و  نیشناج  هب  دمحم و  هب  دنگوس 

مظاک قداص و  رقاب و  هب  و  نیدباعلا ) نیز  تسرپادخ =(  نآ  هب  و 
يو : نخس  و  - 45

ناشکاپ  دنزرف  ود  وا و  نیشناج  دمحم و  هب  دنگوس 
ناتسرپ  ادخ  رورس  هب  و 

يروص : نخس  و  - 46
ناهج  رانک  هشوگ و  رد  یلع  نارسپ  و  دمحا - ناربمایپ - نیرتهدوتس  نارسپ  يور  نیا  زاو 

تسا . نآ  ندرکراتفرگ  یپ  رد  یچراکش  هک  دننام  یم  هدش  هدنار  راکش  هب 
یملید : رایهم  نخس  - 47

دننک ؟ يوریپ  امش  زا  ربمایپ )  ) يو نارسپ  نامرف ، مادک  اب 
تسا ؟ وا  یهارمه  يوریپ و  رد  امش  دوخ  يزارف  ندرگ  هک  نیا  اب 

يو : نخس  و  - 48
دوب  هفیقس  زور  ربمایپ  دنزرف  يا 

تخاس . راومه  البرک  يوس  هب  ار  وت  هار  هک 
دنداهن . يا  هناشن  ادخکیپ  نادنزرف  يارب  رباج : نبا  نخس  و  - 49
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. دشابنهتخانش هک  تسا  یسک  نآ  زا  هناشن  یتسار  هب 
يواربش : نخس  و  - 50

لوتب  يارهز  تردام  هب  ادخ  هتخیگنارب  رسپ  يا 
دنا  هتسب  يو  رب  دیما  مدرم  هک  وت  ياین  هبو 

هدیزگرب -! ربمایپ  دنزرف  يا  وت - هک 
ینام . یم  رس ، ناور و  درخ و  هب  ناراوگرزب  نایم  رد 

هتفرگ و هدـیدان  ار  شربمایپ  هماـن  نیئآ  دـنوادخ و  هماـن  هدـمآ و  هکداد  شیاـمن  تسرد  ار  هفیلخ  راـک  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  همه  نیا  اـب 
رادساپ ای  هیقف  نآ  دراد  يزیوآ  تسد  هچ  و  تسا ؟ هدوب  زاسان  همان  نیئآ  همان و  نآ  اب  هک  هتسیرگن  شریذپ  هدید  هب  ار  يراصنا  نآ  نخس 

همه نیا  دوـخ  يورشیپ  رد  هک  نآ  اـب  دریگب ؟ ار  ناـیراصنا  زا  یکی  تشادرب  سانـشان ، يا  هدنیارـس  نخـس  هب  یمرگتـشپ  اـب  هـک  شیک 
دنیب ؟ یم  يزات  گنهرف  ثیدح و  نآرقزا و  رگنشور ، ياهزارف 

دزد رفیک  هرابرد  رکبوب  تسردان  يرواد 

اپ کی  وتسد  کی  هک  درک  يدزد  يدرم  داب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوب - راگزور  هب  هک  دـنا  هدروآ  هدـیبع  وبا  رتخد  هیفـص  ناـبز  زا 
زا دوخ  يوشتـسش  هب  نآ  اب  هک  دراذـگاو  ار  وا  تسد  دربب و  شرگید  ياـپ  اـت  تساوخ  داـب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوب - سپ  تشادـن ،

يربب ار  شرگید  تسد  دیاب  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  هن  تفگ  رمع  سپ  دتفا  دـنمدوس  اروا  دزادرپ و  اه  یگدولآ 
دندیربب . شرگید  تسد  ات  دومرفب  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - سپ 

هدیرب ار  یـسک  ياپ  کی  تسد و  کی  هکنآ  زا  سپ  ات  تساوخ  داب - دونـشخ  يو  وا  ادخ  رکبوب - هک  دنا  هدروآ  دـمحم  رـسپ  مساق  زا  و 
يربب  دیاب  ار  وا  تسد  همان - نیئآ  داینب  رب  تفگ :  - داب دونشخ  يو  زا  ادخ  رمع - دنرببار و  شرگید  ياپ  دندوب 

هحفص 264 ] ] 

هـشیر ندـنکرب  راگزور و  شمارآ  ناگمه و  شیاسآ  زا  يرادـساپ  يارب  هکنیا  اب  دـناد  یمن  ار  دزد  رفیک  هفیلخ  هک  تسا  اـه  یتفگـش  زا 
رد ص هک  يا  همانرب  ندرک  هدایپ  زا  شیپ  هکنآ  روآ  تفگـش  زاب  تسا و  نیمه  تسناد  دـیاب  هک  یئاهروتـسد  نیرتریگ  مشچ  زا  یهاـبت ،

یهاگآ يو  نارای  زا  درگنب و  ربمایپ  همان  نیئآ  دنوادخ و  همان  رد  هک  نآ  یب  هتخادرپ ، یـسرداد  هب  هدزباتـش  دـنا  هتـسب  يو  هب  میتفگ   247
دزادرپ . تروشم  هب  دهاوخی و 

روتـسد نیمه  شراک  زاغآ  رد  يو  ياج  هب  نتـسشن  زا  سپ  دوخ  ارچ  هدروآ  تسار  هار  هب  ار  يو  دمآ  شیپ  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  هزات  و 
مود . پاچ  زا  مشش ص 136  دلج  هب  دیرگنب  ؟ تسا هداد  شتسود  نامرف  نوچمه  ینامرف  هدرک و  شومارف  ار 

گیر هدرم  زا  گرزب  ردپ  هرهب  هرابرد  هفیلخ  تشادرب 

هک هنوگ  نیا  هب  تسناد  یم  ناسکی  ردپ  اب  ار  گرزب  ردپ  هرهب  رکبوب  هک  دنا  هدروآ  ریبز  رسپ  دیعـس و  وبا  نامثع و  سابع و  رـسپ  نابز  زا 
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هب يزیچ  يو  گیر  هدرم  زا  دشاب  هتشاد  ردپ  یـسک  رگا  هچنانچ  تخاس  یمنزابنا  نیا  اب  نانآ  داد و  یمن  ناردارب  هب  يا  هرهب  يو  ندوب  اب 
داد . دیابن  نارهاوخ  وناردارب 

زا سکچیه  دوب  هدـنز  يو  هک  یماگنه  اـتو  هدـشن  هتفرگ  شا  هتخیگنارب  هماـن  نیئآو  دـنوادخ  هماـن  زا  هفیلخ ، تشادرب  نیا  دـیوگ : ینیما 
راوتـسا يو  تشادرب  ات  دـهاوخب  گیر  هدرم  گرزبردـپ  کی  يو  راگزور  رد  هک  درکن  دـمآ  شیپ  تسبن و  راـک  هب  ار  نآ  ربماـیپ  ناراـی 

دنیوگ  یبطرق - يراخب و  هتشون  هب  و  ددرگ و -

هحفص 265 ] ] 

ردهک دوب  گرزب  ردپ  نیتسخن  باطخ - رـسپ  رمع - دومنن و  يراگزاسان  يو  تشادرب  نیا  اب  دوب  هدنز  رکبوب  ات  ربمایپ  نارای  زا  کی  چیه 
وا غارـس  هب  یلع  دیز و  یلو  دهدن  وا  ناردارب  هب  يزیچو  دربب  ار  شرـسپ  رـسپ  یئاراد  همه  تساوخ  دیـسر و  گیر  هدرم  هب  مالـسا  ناهج 

مشـش ص 215 دلج  رد  زین  هنیمز  نیا  رد  هک  يربب  دیاب  ناردارب  زا  یکی  هزادنا  هب  اهنت  ینکب و  یناوت  یمن  يراکنینچ  وت  دنتفگ  هدـمآ و 
نیـشناج تشگب  هفیلخهار  زا  گرزب ، ردـپ  هرهب  هنیمز  رد  هـک  یـسک  نیتـسخن  سپ  میدـنار  نخـس  یگدرتـسگ  هـب  مود  پاـچ  زا  ات 218 

اب زاسان  یتشادرب  ار  دوعسم  رسپ  تباث و  رـسپ  دیز  رمع و  رـسپ  هللا  دبع  نامثع و  یلع و  رمع و  دمآراک و  رـس  يو  زا  سپ  هک  دوب  شدوخ 
فسوی و وبا  یعازوا و  کلام و  ار  نخـس  نیا  دنرب و  یم  گیر  هدرم  زا  يا  هرهب  زین  گرزب  ردپ  ندوب  اب  ناردارب  دنتفگ  یم  دوب و  هفیلخ 

دنا  هتفریذپ  زین  یلیل  یبا  نبا  یعفاش و  دمحم و 
زیچ همه  زا  رترب  يادخ  نخـس  هب  هتـسناد و  یم  ردپ  ياج  هب  ار  گرزب  ردـپ  وا  هک  دـنا  هدیـشارت  وا  يارب  يا  هناهب  هفیلخ  هب  هتـسباو  هورگ 

يارب ار  ردپ  هژاو  ندرب  راک  هب  اریز  ... مدآ " نارسپ  يا  دیوگ " : هک  اجنآ  زین  دینک " و  يوریپ  میهاربا  ناتردپ  شیک  زا  هک : هدوب  مرگتشپ 
هدولاش دناوت  یمن  ندرب  راک  هب  هنوگ  نیا  یتسرد  هک  تسین  هدیـشوپ  سکچیه  رب  یلو  تسا . هدیـشخب  يراوتـسا  یتسرد  هب  گرزب  ردـپ 

هب گرزب  ردام  يارب  ردام  هژاو  ندرب  راک  هب  ینیب  یمن  میراگنیب ، ناـسکی  اهروتـسد  همه  رد  ار  گرزب  گرزب  ردـپ  ردـپ و  هک  دـشاب  نآ 
زا  وا  هرهب  هک  ددرگ  زیوآ  تسد  هتسناوتن  نیا  یلو  گرزب "  ردام  دنیوگ " : زین  نآ  ندناسانش  رد  تسا و  تسرد  یتسار 

هحفص 266 ] ] 

هب گیر  هدرم  کی  شش  زا  رتشیب  دشاب  هتـشاد  یناردارب  وگرزب  ردام  هدرم  رگا  میتفگ ، هچنآ  همه  اب  دشاب و  ناسکی  ردام  اب  گیر  هدرم 
هدمآ شا  هتخیگنارب  همان  نیئآ  وادخ  همان  رد  هچنآ  داینب  رب  ردام  هرهبهکنآ  اب  هدومنن  يراگزاسان  نخس  نیا  رد  مه  یـسک  دسر و  یمن  وا 

تسا . موس  کی 
مک تسد  یشزرا  جرا و  هفیلخ  تشادرب  رگا  دنا و  هدیشارتن  ار  هناهب  نیا  هتسب - رـس  يا  هنوگ  هب  دنچ  ره  زینربمایپ - نارای  نیتسخن  هزات  و 
ور تشادرب  نیا  نتسب  راک  هب  زا  ار  وا  هدومن و  راگزاسان  باطخ  رسپ  رمع  اب  دیز  هارمه  یلع  هک  هاگنآ  درمـش و  اور  ار  نآ  ناشیا  زایکی 

دمآ . یم  نایم  هب  ود  نآ  رب  يریگ  هدرخ  رد  ینخس  دنتخاس ، نادرگ 
هب ار  گرزب  ردپ  رکبوب ، یلو  دوب  هتـشذگ  ربمایپ - زا  يا - همان  نیئآ  گرزب  ردپ  هرهب  يارب  هدروآ  نسح  زا  یمراد  هک  یـشرازگ  داینب  رب 

ردپ هرهب  يارب  هک  دناسر  یم  هتـسب  رـس  نخـس ، نیا  دندوب و  هاوخلد  هب  وا  هویـش  ندراذگاو  نتـسب و  راک  هب  رد  مدرم  تفرگ و  ردـپياج 
يراگزاسان وا  اب  دوخ  شنیزگ  تساوخ و  اب  زین  مدرم  دومن و  يراگزاسان  نآ  اب  هفیلخ  هک  دـنراذگ  نشور  يا  هماـن  نیئآ  ربماـیپ  گرزب ،

دنتسب راک  هب  ار  دنمجرا  همان  نیئآ  نآو  هدومن 
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نارتهک هب  ندیشخب  یئاورنامرف  رد  هفیلخ  تشادرب 

زا هک  یسک  رب  دنناوت  یم  نارتهک  هک  دوب  نآ  رب  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکب - وب  دسیون : یم  هیوبنلا " ج 3 ص 386  هریسلا  رد "  یبلح 
شیک هتـسیاش  هچنآ  هب  نتـساخرب  يارب  نارتهک  هک  دوشیم  هاگ  اریز  تسا  نیمه  تسرد  ناینـس  دزنو  دـنبای  یئاورناـمرف  تسا  رترب  ناـنآ 

دنرت . هاگآ  دبای  یم  نامزاس  نآ  يرای  هب  ناتسد  ریز  راگزور  هچنآ  يارب  اهراک و  يارب  یئوج  هراچ  رد  دنراد و  رتشیب  یئاناوت  تسا 
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شیپ دوـخ  رب  ربماـیپ  ینیـشناج  يارب  ار  حارج  هدـیبع  وـبا  باـطخ و  رـسپ  رمع  هک  تسا  هدـینادرگ  رکبوـب  راـکزیوآ  تسد  ار  نیا  یبـلح 
دیهد . يربنامرف  تسد  دیهاوخ  هک  درم  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  تفگ : تخادنا و 

یخساپ رد  هاگنآ  متسین و  امش  زا  رتهبهکنآ  اب  مدش  امش  تسرپرـس  درآ : یم  رکب  وب  زا  ار  نخـس  نیا  دیهمتلا " ص 195  رد "  ینالقاب  و 
ناتـسادمه وا  زا  يربنامرف  رد  نوچ  یلو  تسه  وا  زا  رترب  یـسک  هدوت  نایم  رد  هتـشاد  رواب  يو  هک  دوب  دناوت  یم  دسیون : یم  نآ  نوماریپ 

دیامنن یندـش  نارترب  نتـشامگ  رب  رگا  هک  دـناسرب  اـت  تفگ  ار  نیا  سپ  دـنداتفا ، یم  رت  هتـسیاش  یهار  رد  وا  يراـی  اـب  هدوت  دـندوب و  رت 
اب ای  دیهد  يربنامرف  تسدود  نآ  زا  یکی  اب  ما  هدیدنـسپ  امـش  ياربار  درم  ود  نیا  تفگ : نانآ  زج  راصنا و  هب  تساور و  نارتهک  یئاوشیپ 
یم نوچ  یلو  تسا  یلع  نامثع و  زا  رتمک  وا و  زا  رتمک  هدیبع  وب  ياه  يرترب  تسناد  یم  هک  نآ  اب  حارج  هدیبع  وباب  ای  باطخ  رسپ  رمع 

درادن . خساپ  هک  تسا  ینخس  زین  نیا  و  تفگ ، هنوگ  نآ  هب  ددرگ  یم  نک  هشیر  يو  دید  اب  بوشآ  دنوش و  یم  ناتسادمه  وا  رب  دید 
نامـسآ و زا  نتفرگ  یناهن  روتـسد  دنچ  ره  تسا  یئادخ  یئاورنامرف  يربمایپ - نوچمه  زین - ربمایپ  ینیـشناج  هک  مینآ  رب  ام  دـیوگ : ینیما 
اب هدمآ  هتـسب  رـس  يا  هنوگ  هب  ار  هچنآ  هک  اه ، نآ  ندناسر  اهروتـسد و  يرگنـشور  هفیلخ  راک  تسادخ و  هتخیگنارب  هژیو  يراذـگ  نیئآ 

راکیپ هب  ربمایپ  هچنانچ  و  دـهنب ، هدـمآ  نآ  يارب  هک  ناهج  زا  يا  هدـیدپ  ربارب  رد  ار  هژاو  ره  دـیاشگب و  ار  اههرگ  دـیوگ ، زاب  یگدرتسگ 
مـشچ دیامنب و  زاب  ار  نآ  رد  هتفهن  ياه  هیال  ات  دنک  راز  راک  زین  وا  دهد  ناشن  هدمآ  دورف  هک  يا  هرهچ  اب  ار  دـنوادخ  نخـس  ات  تساخرب 

هک  دزاس  راکشآ  ار  یئاهزادنا 
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نوچ ای  تشادـن  شریذـپ  یگدامآ  زونه  اه  ناور  هک  تباب  نیا  زا  هاوخ  درادرب - اـه  نآ  يروآداـی  يارب  ار  شیوخياوآ  تسناوتن  ربماـیپ 
مادک ره  ندیزگرب  میا  هتفای  دنوادخ  رد  هک  ینابرهم  نآ  اب  سپ  رگید - یئاه  هزیگنا  ای  دسر  ارف  نآ  ماگنه  ات  درذگب  يراگزور  دیاب  یم 

ینامرفان هاگترپ  زا  دنک و  کیدزن  دوخ  زا  يربنامرف  هارهاش  هب  ار  ناگدنب  رذگهر - نآ  زا  ات - میرامش  یم  وا  ياه  هتسیاب  زا  ار  ود  نیا  زا 
، هتخومآ ناشیا  هب  دنا  هتسناد  یمن  ار  هچنآو  هدش  ناش  یگدنتسرپ  راتـساوخ  هدیرفآ و  ار  نانآ  هک  هدوب  نیمه  يارب  اریز  دراد - رود  هب  اه 
دنـسانشب و ار  يو  ات  هدیرفآ  ار  ناشیا  هکلب  دنوش  مرگرـس  اهوزرآ  اب  ودنربب  هرهب  دنروخب و  نایاپراچ  نوچمه  ات  هدرکن  اهر  ار  نایمدآ  و 

یئاهروتـسد اب  مه  هتخاس و  راومه  اه  همان  نداتـسرف  ورف  اه و  کـیپ  نتخیگنارب  اـب  مه  ار ، هارنیا  دـنرآ و  تسد  هب  ار  يدونـشخ  دـنناوتب 
هلابند ربمایپ  یگدـنز  تسا  اپ  رـس  رب  یتیگ  هک  یماگنه  نیـسپزاب  ات  يوسکی  زا  نوچ  دیـسر . یم  نامـسآ  زا  هتـسویپ  یپایپ و  هک  یناـهن 
هچنانچ دنیاپب - دـیاب  زارد  يراگزور  اه ، نیئآ  زا  مادـک  ره  رگید  يوس  زا  دـنامب و  رادـیاپ  هنادواج  هک  تسین  نیا  وا  تشونرـس  ودرادـن 
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ار ـالاب  یگژیو  ودزا  یکی  يو  نیئآ  دریم و  یم  يا  هتخیگنا  رب  نوـچ  هک  تسا  نیا  دـیآ - یمن  رـس  شراـگزور  هاگچـیه  نیئآ ، نیـسپزاب 
هب هدـش  هدراذـگ  هک  نآ  ياهروتـسد  زا  يا  هراپ  دـنا و  هتفاین  تسد  شیوخیئاسر  هب  زونه  هک  دـنا  یناـسک  نآ ، ناوریپ  ناـیم  رد  دراد و 
زین اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  هتـساوخ  نانچ  تشون  رـس  هدـماین و  ارف  زونه  اه  نآ  زا  رگید  يا  هراـپ  هب  نتخادرپ  ماـگنه  هدیـسرن و  مدرم 

هتـسیاب كاپ  دنوادخ  رب  هکینابرهم  نآ  هک  نآ  اب  دـننک  اهر  هچیزابهب  ار  هدوت  هک  تسین  هنادـنمدرخ  سپ  همهنیا  اب  دـنوش  هدـیئاز  رترید 
دزیگنارب  ار  یسک  دیاب  یم  تسا - دنمجرا  شا  یگرزب  هک  وا - سپ  دریگ  یمرب  رد  ناسکی  ار  مدرمهمه  تسا  تسا 
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راکشآ دنا  هتـشگرب  ادخ  شیک  زا  هک  ار  یناسکيامن  تسار  ياه  غورد  دینادرگ و  رادروخ  رب  یئاسر  زا  ار  نیئآ  دوخ ، يرگنـشور  اب  هب 
ياه مخز  رپسو - هرز  نوچمه  دوخ - هزین  رـس  غیت و  اـب  دـیامن و  زیچاـن  دوخ  شناد  غورف  اـب  ار  یناداـن  یکیراـت  درادرب و  ناـیم  زا  هدرک 

دشک . يراوتسا  یتسار و  هب  ار  یتساک  يژک و  شیوخ ، نابز  تسد و  اب  دشابوگ و  خساپ  ار  شیک  نانمشد 
هک هتخانـش  هتـسیاب  دوخ  رب  درگن و  یم  ینابرهم  هدید  هب  دوخ  ناگدنب  اب  تسا - دنمهوکـش  سب  شیاه  یبوخ  هک  راگدنوادخ - نوچ  و 

ار یـسک  ناـنآ  يارب  دـیاب  یم  سپ  درادـن ، يراگتـسر  یکین و  يوـس  هب  زج  ار  ناـنآ  يور  دتـسرف و  ورف  ناـشیا  رب  ار  يراـکوکینرابگر 
ادخ و  دشاب ، دوب  ادخ  کیپ  هک  دوخ  ورـشیپ  هدنیامن  اه  هفیظو  همه  رد  دشک و  شود  رب  ار  نیگنـس  رابنارگ  نیا  هتـساخرب و  هک  دـنیزگرب 

ار ناشیاو  دراذگب  یهت  ربهار  زا  ار  هار  هک  تسیناور  دیامنب و  راکشآ - يروتـسد  نخـس و  اب  شا - هتخیگنارب  ربمایپ  نآ  نابز  زا  اروا  دیاب 
هکنیا اب  ینیزگ  یمن  رب  دوخ  ياربینیـشناج  وت  دنیوگ  یم  مدرم  تفگ : شردپ  هب  هللا - دبع  رمع - رـسپ  هک  ینیب  یمن  دنک ، اهر  هچیزاب  هب 

یهابتهب ار  راک  هدرک و  یهاتوک  یئوگ  یم  دنک  اهر  هدوب  شتسد  ریز  ار  هچ  نآ  دیایب و  وا  هک  یشاب  هتـشاد  ینارچ  رتش  ای  ناپوچ  وت  رگا 
رادید يا  هنوگ  هب  ار  یمارگ  گرزب و  يادخ  رگا  تسا ، دنفـسوگ  رتش و  یتسرپرـس  زا  رتراوشد  مدرم  يارب  یتسرپرـس  هکنیا  اب  هدـناشک 

تفگ ؟ یهاوخ  هچ  وا  هب  یشاب  هتشاذگن  دوخ  يارب  ینیشناج  شناگدنب  نایم  رد  هک  ینک 
دوـخ يارب  راذـگم ، تسرپرـس  یب  ار  دـمحم  ناوریپ  وـگب  وا  هب  ناـسرب و  رمع  هب  ارم  دورد  مک ، رـسپ  تفگ : رمع  رـسپ  هـب  هشیاـع  مـه  و 

یبوشآ  مسرت  یم  نم  یتسار  هب  هک  نکم  اهر  دوخ  رس  راسفا  نارتش  هنوگ  هب  ار  نانآ  نیزگ و  رب  ناشیا  نایم  رد  ینیشناج 
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دماجنا . یگتفشآ  هب  ناشراک  هک  دور  یم  نآ  میب  دننک  اهر  هتخیسگ  ماگل  ار  مدرم  رگا  اریز  دهد ، يور 
ششوک هب  ار  دوخ  درخ  تفگ  ار ؟ سک  هچ  تفگ  ینیزگرب . وخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  دوش  هچ  تفگ : ردپ  هب  هللا - دبع  رمع - رسپ  مه  و 

ياج هب  ار  یسک  هک  يرادن  تسود  ایآ  یتسرفب  تنیمز  تسرپرس  یپ  رد  رگا  هک  ینیب  یم  یتسین ، نانآ  راگدرورپ  وت  اریز  ینادب  ات  راداو 
يراد یمن  تسود  ایآ  یتسرفب  تناپوچ  لابند  هب  رگا  هک  ینیب  یم  تفگ : يرآ  تفگ  ددرگ ؟ زاب  نیمز  رس  رب  هک  یماگنه  ات  دناشنب  دوخ 

ددرگ ؟ رب  ات  دراذگب  دوخ  ياج  هب  ار  يدرم 
زیوآ تسد  دیزی  هب  ندیـشخب  ینیـشناج  رد  ار  ریذپان  ارچ  نوچ و  هنادنمدرخ و  روتـسد  نیمه  هک  تسا  نایفـس  وبا  رـسپ  هیواعم  مه  نیا  و 

منک . اهر  نابش  یب  ياه  شیم  زا  يا ، همرنوچمه  دوخ  زا  سپ  يارب  ار  دمحم  ناوریپ  مسرت  یم  نم  دیوگ  یم  هدینادرگ و 
نیرت گزرب  هراـبرد  مدرم  هنوـگچ  دنناتـسادمه  نآنتفریذـپ  رد  همه  هک  ار  هنادـنمدرخ  ياـه  يرگنـشور  هنوـگ  نـیا  متـسناد  یم  شاـک 

مناد . یمن  نم  دندرک ؟ مهتم  اه  نآزا  یشوپ  مشچ  هب  ار  وا  دنتفرگ و  هدیدن  وا  ینیشناچ  ناربمایپ و 
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نیتسار درخ  اریزدنزادرپ  اه  هتخیـسگ  ندز  دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  هب  هک  دـننک  راذـگاو  یناسک  هب  ای   - هدوت هوبنا  هب  ار  راک  نیا  تسین  اور 
يادخ زج  هک  تسا  یئاه  شنم  زاو  ناور  رد  هتفهن  ياه  هیامرـس  زا  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دشاب  هتـشاد  دـیاب  یئاهیگژپو  ماما  دـیوگ  یم 

سوه و  زا  نآ  يرای  اب  هک  ناور  یگزیکاپ  ناج و  یکاپ  ناهانگ و  همه  زا  يرانک  رب  نوچمه  دناد  یمن  ار  نآ  اه  یناهن  رب  هاگآ 
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ات دـتفین و  یهارمگ  هب  اهروتـسد  زا  کی  چـیه  هنیمز  رد  نآ  نتـشاد  اب  هک  یـشناد  هنوگ  نیمه  هب  و  دـنیزگ - يرود  اوراـن  ياـه  شهاوخ 
اب هک  دوش  یم  راکـشآ  نورب  ناهج  رد  نآ  زا  یئاه  هشوگ  اـهنت  تسا و  ناـج  ياـفرژ  رد  نآ  يراوتـسا  هک  اـه  شنمزا  يرایـسب  هب  دـسرب 

هتفهن اه  هنیس  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  وت  راگدرورپ  تسیرگن و  ینشور  هب  ار  يروانهپ  نآ  هب  هدرپ  اهنآ  ندرک  هرامـش  اب  ناوت  یم  يراوشد 
او سک  مادک  هب  ار  دوخ  یگتخیگنارب  هک  دناد  یم  رتهب  دنوادخ  و   ) هیآ 69 صصق - هروس 28   ) دناد یم  دننک  یم  راکشآ  ار  هچنآ  دنا و 

دراذگ .
اهاج رتشیب  رد  وا  شنیزگ  دسانشب و  دشاب  اه  شنم  نآ  هب  هتـسارآ  هک  ار  یـسک  دناوت  یمن  درادن  هار  اه  یناهن  هب  وا  شناد  هک  يا  هدوت  و 

نت نارازه  نایم  زا  هک  هاگنآ  داب - دورد  وا  رب  شنادناخ و  ام  ربمایپ و  رب  هک  یسوم - نوچمه  يربمایپ  مینیب  یم  اریز  تسا  هارمه  شزغل  اب 
نامگ هچ  سپ  امنب "  ام  هب  راکـشآ  ار  دنوادخ  دنتفگ  نانآ "  دیـسر  ادـخ  اب  زاین  زار و  ياج  هبنوچ  ماجنارـس  درک  نیچلگ  ار  درم  داتفه 
نیچلگ ار  یکی  دـنراتفرگ  هداـم  راوید  راـچ  رد  دوخ  هک  نآ  اـب  دـننیزگ و  رب  ار  یـسک  دـنیایب و  رازاـب  هچوکمدرم و  هک  نیا  هب  دـیرب  یم 
تـسا ربارب  ناشیا  اب  درادب  تسار  هار  رد  ار  وا  هک  یـسک  هب  يدنمزاین  رد  دوب و  دهاوخن  ناشیا  دننام  یکی  زج  مه  ناشیا  هدیزگرب  دننک ؟

ای دچیپب  راک  زا  يور  ماجرف  هبو  هداتفا  ینادرگرـس  هب  دوخ  هک  دننیزگربار  یـسک  تسین  رود  چیه  دننام و  یم  هناشياه  هنادـند  هب  همه  و 
ور رد  ور  اه  نامرف  اب  نوچ  هک  دشاب  ینادان  ای  شورف  وج  يامن  مدنگ  هک  دنودب  یـسکیپ  رد  ای  دـندرگ  بوشآ  راچد  همانرب  نیا  رـس  رب 
ای دـتفا  ناهانگ  هاگترپ  هب  هتـسنادن  دـنک و  اه  يراکهزب  دـیالایب ، گرزب  ياه  يراکهبت  هب  تسد  هتفاین  ار  اه  يراوشد  زا  یئاـهر  هار  دوش 
رد ار  اهراک  دنهاوخ  هک  اج  نامه  زا  ماگنه  نیا  دنیشن و  يرواد  هب  یگتفیرف  اب  ای  درآ  نابز  رب  هوای  نخـس  هک  دشاب  هتـشادن  اورپ  دنادب و 

دنزادنایب . هتسیاش  یهار 
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دـیزی و هیواعم و  هب  يربنامرف  تسد  مدرم  هک  اج  نآ  رد  ار  يا  هنومن  هک  دـنزغل  یم  هاـگترپ  رد  هتـسنادن  دـنوش و  یمراـچد  يراـکهبت  هب 
تفای . ناوت  یم  دنداد  ناشیوما  نانیشناج 

هک ارچ  دراذگب  مدرمزا  یـسک  يارب  یـشنیزگ  راک  نیا  رد  دیابن  ددنـسپ  یمن  شناگیرفآ  رب  ار  تشونرـس  نیا  هک  نابرهم  راگدیرفآ  سپ 
تسا و هاگآ  اه  يراک  هزیر  اه و  هتفهنزا  هک  نآ  اب  دـناد ؟ یمن  تسا  هدـننیرفآدوخ  هک  نآ  ایآ  تسا ، هدـیرفآ  راکمتـس  نادان و  ار  ناـنآ 
هب هک  دسر  یمن  ار  ینز  درم و  چیه  تسین و  اهراک  رد  نانآ  يارب  یـشنیزگ  دـنیزگ و  یم  رب  ودـنیرفآ  یم  دـهاوخ  ار  هچنآ  وت  راگدرورپ 

دنوادخ و نامرف  زا  هک  نآ  دزادرپ و  شنیزگ  هب  شیوخ  راک  رد  دنارذگ  ار  نآ  درک و  يرواد  يراک  رد  دنوادخ  نوچ  دورگب و  ام  نیئآ 
هیآ 36 ) بازحا  - 33 هروس -  ) تسا هدش  یهارمگ  راچد  اراکشآ  یتسار  هب  دیچیپرس  واهتخیگنارب 

، داد ناشن  همه  هب  مه  ار  هدرپ  هشوگ  نیا  درک  داهنـشیپ  نایزات  ياـه  هورگ  هب  ار  دوخ  نیئآ  هک  زور  نیتسخن  زا  زین  ناربماـیپ  نیرت  گرزب 
نیا رس  رب  ام  رگا  دیسرپ  وا  زا  ناشیا  هدنیوگ  دیسر  ناشیا  هب  وا  نخس  دناوخ و  ادخ  يوس  هب  ار  هعـصعص  رـسپ  رماع  هریت  نوچ  هک  نادنچ 
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ار نآ  یگتـسیاش  وت  هدـید  رد  ایآ  درک  زوریپ  دـنیامن  یم  يراگزاسان  وت  اب  هک  یناـسک  رب  ار  وت  دـنوادخهاگنآ  مینک و  يوریپ  وت  زا  راـک 
دهن . یم  دهاوخب  دوخ  اجک  ره  ار  نآ  تسادخ و  تسد  رد  راک  یتسار  داد  خساپ  میشاب ؟ راک  تسرپرس  ام  وت  زا  سپ  هک  میا  هتفای 

هکنآ  اب  دنشاب  هتشاد  یشنیزگ  راکنیا  رد  دناوت  یم  یگداس  هب  مدرم  هنوگچ 

هحفص 273 ] ] 

دروخ دزو و  اه  شرگن  ینوگرگد  اب  هزات  تسا و  هدـنکارپ  اه  تشادمـشچ  اه و  هتـساوخ  اه و  فال  واـه  شیارگ  راـک ، نیا  نوماریپ  رد 
یئاه هدوت  اه و  هریت  اه و  هورگ  اه و  هتسد  یناوارف  اب  و  هتسجرب ، ياه  شنم  نادرم و  یناور  ياه  هیامرس  یبایزرارد  اهرواب  اه و  تشادرب 

شخپ و شیادـیپ - زور  نیتسخن  زا  هراچیب - ناگداز  مدآ  نایم  هک  یئاه  شکمـشک  اب  مه  نآو  دـنیامن  یم  يراـگزاسان  یئوخدـب  اـب  هک 
تسج . دیاب  اهندش  هریت  هریت  هورگ و  هورگ  اه و  یگتسد  دنچ  هب  هتسباو  ياه  هنیمز  رد  ار  نآ  هشیر  هدوب و  هدنکارپ 

ات ینمـشد ، دایرف و  وگم و  وگب  رگیدـکی و  هب  ندز  یلیـس  مخز و  مشخ ، زا  رپ  ياه  هاگن  اب  تسا  هدوب  هارمهزاغآ  ناـمه  زا  شنیزگ  نیا 
یم كاپ  ار  هچنآ  و  تخیر ، نیمز  رب  اهوربآ  رایـسب  هچ  شنیزگ  نیا  اب  داد و  شینهب  ار  دوخ  ياج  شون  دروخ و  كاچ  اه  هماج  ناـبیرگ 

ار یتیگ  دـیاب  هچنآ  تفر ، نایم  زا  دوب  یـسک  نآ  زا  ینـشور  هب  هچ  نآ  داهن و  یهابت  هب  يور  تسردياه  نیئآ  داتفا ، يراوخ  هب  میراگنا 
رکیپ تخیمایب و  نیمز  كاپ  یئاه  نوخ  دیدرگ ، هتـسب  یتشآ  هار  تخیر و  ورف  مه  رد  شزاس  هدولاش  دـش ، هابت  دزادـنا  هتـسیاش  یهار  هب 

ای شورف  هماج  يرازاب  نآ  هچ  دنتخود ، یئاورنامرف  هب  يدنمزآ  مشچ  دنتـشادن  یگتـسیاش  هک  یناسک  ات  تخیـسگ  مه  زا  نیتسار  مالـسا 
دناشن یم  مدرم  ندرگ  رب  ار  دوخناگدازومع  هک  يا  هدنـشورف  ای  هتخاس ، مرگرـس  ار  وا  رازاب  ياه  تسب  دنبهک و  نارگادوس  یجنایم  نآ 

اورپ و یب  يدـنمزآ  ای  تسم  يراسگ  هداب  ای  رگمتـس  يا  هدـش  دازآ  اـی  دسانـش ، یمن  زاـب  مه  زا  ار  دوخ  يازارد  اـنهپ و  هک  ینکروگ  اـی 
ادخ شیک  ادخ و  همان  هتفرگ و  دوخ  يارب  یـششخب  ار  ادخ  یئاراد  شیوخ و  ناگدرب  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  ناسک  نامه  زا  زیگنا  بوشآ 

دندرمش . يزاب  گنرین  یهابت و  زیوآ  تسد  ار 

هحفص 274 ] ] 

تسا ناگدیرفآ  نیرترب  ربمایپ  نیشناج 

راگزور رد  رگا  اریز  دشاب  ناگدیرفآ  نیرترب  شناوریپ  همه  نایم  رد  یتسیاب  ربمایپ  نیـشناج  میدرک  نشور  یگدرتسگ  اب  هچنآ  هدولاش  رب 
نآ ای  هتشاگنا  يرگید  زا  رترب  ار  یسک  هزیگنا  چیه  یب  وا  نتشامگ  رب  اب  ریزگان  تفای  ینوزفا  يو  زا  ای  دوب  وا  دننامه  يرترب  رد  یـسک  وا 

میاهتشادنپ . رترب  تسا  رتورف  هک  ار 
يو شناد  هک  دوشب  يا  هنیمز  نامه  دـنمزاین  يو  دوخ  هک  دـیآ  یم  شیپ  دـشاب ، هتـشاد  مک  ار  یگژیونآ  زا  يزیچ  ماما  کی  رگا  هزات  و 

يراتفرگ زیخاتسر و  نیرتگرزب  هاگ  نآ  تسا و  ناوتان  نآ  ندیشک  زا  وا  يورین  ایدنام  یم  رد  نآ  نتفایرد  زا  وا  شنیب  ای  درادن  نآ  هب  هار 
نخـس ای  دننک  یم  يور  يرگنـشور  زا  یهت  ياه  شرگن  هب  دـنرب و  یم  هانپ  دوخ  رـس  ياهروتـسد  هب  هرـسکی  ای  هک  تسیرگن  دـیاب  ار  اه 

ور ینادرگرـس و  یتسـس و  هب  اـهراک  دـشاب  تسخن  هنوگ  رگا  هک  دـنراد ، یم  راوتـسا  تسار  هار  رد  ار  ناـنآ  هک  دـنریذپ  یم  ار  یناـسک 
نامرف وا  زا  هشیمه  هک  تسج  ار  ربماـیپ  هنومن  دـیاب  ماـما  رد  دـتفا  یم  مدرم  مشچ  زا  ناـشهاگیاپ  زین  مود  هنوگ  هب  دـماجنا و  یم  ینادرگ 
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زا يربنامرف  رانک  رد  ار  ماما  زا  يربنامرفهک  دنربب - ار  وا  نامرف  دـنوادخ  روتـسد  اب  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  يا  هتخیگنارب  چـیه  ام  و  دـنرب -
نایم زا  ار  یناسک  دیرب و  نامرف  ار  هتخیگنارب  دیرب و  نامرف  ار  ادخ  هتفگ : رادنپ - زا  رترب  يادخ  هک - اجنامه  هداهن ، شا  هتخیگنارب  ادخ و 

تسا  نآ  يارب  نیا  دنتسه و  راک  تسرپرس  هک  امش 

هحفص 275 ] ] 

یهت ار  هنیمز  نانچ  وا  ینادان  اسب  هچ  دیادزب و  نایم  زا  اراه  یگدوهیب  و  دراد ، ياپ  رب  دوخ  ياهزرم  رد  ار  يدنوادخ  ياه  نیئآ  دناوتب  هک 
يوریپ هب  ار  نارگید  هک  یتسرپرـس  دننیب  یم  اریز  دنوش  لد  ود  دناوخ  یم  دوخ  هب  ار  نانآ  هک  یـشیک  یتسرد  رد  مدرم  هک  دراذگب  زاب  و 

دیادزب . دراد  نآ  هب  يور  هک  ار  یئاهارچ  نوچ و  دنکيرادساپ و  نآ  زا  دناوت  یمن  دهد  یم  زاوآنآ  زا 
ایآ وگب  دبای " : يرترب  هدوت  زا  ناگمه  رب  درآ و  درگ  دوخ  رد  يا  هنوگ  نیرتاسر  هب  ار  رترب  ياه  شنم  دـیاب  تشذـگ  هچنآ  داینب  رب  سپ 
هک یـسک  ایآ  تسا و  ناسکی  یئانـشور  اب  یکیرات  ایآ  تسا و  ربارب  انیب  اب  روک  ایآ  وگب  دنناد  یمن  هکنانآ  دـنناد و  یم  هک  نانآ  دـنربارب 

هنوگچ هدش و  هچ  ار  امش  دبای ؟ یمن  هار  دنیامنن  هار  ار  وا  ات  هکنآ  ای  تسا  رتراوازـسیئاوشیپ  يارب  دیامن  یم  هار  یتسار  يوس  هب  ار  مدرم 
دینک . یم  يرواد 

هحفص 276 ] ] 

نارگید هاگدید  زا  ربمایپ  ینیشناج 

ناینس هدوت  دزن  ربمایپ  ینیشناج 

هراشا

رب هک  تسایسک  ره  ربمایپ  نیشناج  ناشیا  رادنپ  هب  اریز  دهاوخ  یمن  میدرک  دای  ار  هچ  نآ  همه  دنیوگ ، هورگ  نیا  هک  يا  ینیـشناج  يرآ 
همانرب و  درادهاگن - ار  ناگمه  شیاسآ  دنک و  يرادـساپ  ار  اهزرم  دـناسرب  رفیک  هب  ار  شکمدآ  دربب و  ار  دزد  تسد  هتفای  یگریچ  مدرم 

دهد ماجنا  اراکـشآ  هک  مه  یتشز  راتفر  يارب  هچنانچ  تخاس  رانک  رب  ار  وا  ناوت  یمن  درک  هشیپ  يراکهبت  مه  رگا  و  تسد - نیا  زا  یئاه 
زا کی  چیه  نتفای  هب  يزاین  تسین ، رفیک  راوازـس  شیاه  شزغل  ودرمـش  دیاشن  یتساک  يژک و  ار  وا  ینادان  تفرگ ، وا  رب  يا  هدرخ  دـیابن 

درک . دیابین  یشنزرس  چیه  داد و  يدونشخ  وا  هب  دیاب  اج  همه  رد  میرادن ، وا  رد  هناراوگرزب  ياه  شنم 

ینالقاب راتفگ 

هراشا

ار ام  دـیوگب : یـسک  رگا  تسب . نامیپ  وا  اب  دـیاب  هک  یماما  ياه  شنم  رد  مه  شخب  کـی  دـسیون : یم  دـیهمت ص 181 "  رد "  ینالقاب 
هک تسا  نآ  یکی  وا  ياه  یگژیو  زا  میئوگ : یم  دراد ؟ یئاه  شنم  هچ  تسب  نامیپ  وا  اب  دـیاب  امـشدزن  هک  یماما  مینادـب  ات  دـینک  هاـگآ 

يرواديارب هتـسیاش  هک  دریگب  ياج  یناسک  هگرج  رد  دناوتب  هک  دسرب  شناد  زا  یهاگیاپ  نانچ  هب  زین  هدوب و  شیرق  هریت  زا  دیاب  وا  داینب 
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زا ینابیتشپ  اهزرم و  يرادساپ  رد  مه  دـشاب ، انیب  اهدربن  نایهاپـس و  یهد  نامزاس  يرواگنج و  راک  رد  مه  یتسیاب  دنناناملـسم و  نایم  رد 
مدرم . حلاصم  هب  یگدیسر  ناگدیدمتس و  داد  نداد  نارگدادیب و  زانتسج  هنیک  هدوت و  ینابهگن  ناناملسم و  هورگ 

هحفص 277 ] ] 

. ددرگن بات  یب  نتفوک  هنایزات  ندز و  ندرگ  زا  دوشن و  هریچ  وا  رب  یتسس  یمرن و  اهرفیک  ندینادرگ  ناور  رد  هک  دشاب  یناسک  زا  دیاب  و 
دیآ رامـش  هب  هدوت  نیرت  هتـسجرب  زا  میراذـگ  یم  يرترب  نت  ود  نایم  اه  نآ  هب  شرگن  اب  هک  یئاـه  هنیمز  رگید  شناد و  هنیمز  رد  دـیاب  و 

تسین يزاین  مه  زگره  دوب و  دهاوخ  اور  نارتهک  نتـشامگرب  ماگنه  نآ  هک  دنک  دروخرب  یعنام  اب  ، تسا رترب  هک  نآ  نتخادنا  شیپ  رگم 
رگیدهن و  نایمـشاه - نایم  زا  اهنن  ای  دشابرترب  همه  زا  يریلد  يراکراوس و  رد  ای  دنادب  ار  اه  یناهن  هدوب  كاپ  ناهانگ  همه  زا  شنماد  هک 

دزیخرب . شیرق - ياه  هریت 
زین و  دنراد ؟ يزاین  دشاب - وا  هژیو  اهنت  هک   - نآ زا  يا  هشوگ  يرگنـشور  ماما و  شناد  هبمدرم  ایآ  دنیوگ : رگا  دـسیون : یم  رد ص 185 

ربارب رد  نیئآ و  زا  یهاگآرد  نانآ  وا و  اریز  هن ، میهد  یم  خـساپ  ؟ دزاس راکـشآ  دـبای  یمن  رد  ناـشیا  شناد  ار  هچنآ  دـیایب و  وا  هکنیا  هب 
نداد ناـمزاس  زا : میدرک  داـی  رتـشیپ  هچ  ناـمه  يارب  میئوگ  یم  دـیرامگ ؟ یم  هچ  يارب  ار  ماـما  سپ  دنـسرپب  رگا  دـنناسکی ، نآ  ناـمرف 

ناملسم نایم  اهدمآرد  ندرک  شخب  اهرفیک ، ندینادرگ  ناور  ناگدیدمتس ، داد  نداد  نارگدادیب ، نتـشاد  زاب  اهزرم ، يرادساپ  نایهاپس ،
زا یکی  رگا  و  وا . ندروآ  راک  يور  نتشامگ و  رب  زاام  تساوخ  تسا  نیا  نانمشد . اب  گنج  هب  ادخ و  هناخ  زا  رادید  هب  نانآ  نتشاد  او  و 

هتسیاب هچنآ  هب  دنشک و  هارهاش  هب  ار  وا  ات  دنتسه  يو  رـس  تشپ  هدوت  دینادرگب ، ياج  زا  ار  اه  هویـش  ای  نفرن  تسرد  ار  هار  نیا  ياه  ماگ 
دنزاس . راداوتسا  وا 

زا ماما  دنیوگ  دنمرگتـشپ  اه  ثیدح  هب  دسانـش و  یم  نایمدآ  نوچمه  یئاه  یگژیو  اب  ار  ادخ  هک  یناسک  هدوت  دـسیون : یم  رد ص 186 
ناشیا رکیپ  هب  یبیـسآ  ای  دـیابرب  روز  اـب  ار  مدرم  ياـه  یئاراد  هچ  دـنک - يرگمتـس  يراـکهبت و  دـنچ  ره  دوش  یمن  راـنک  رب  دوخ  تمس 

دیروش  وا  رب  دیابن  يور  چیه  هب  هک  . دنادرگن ناور  ار  اهرفیک  هتخاس  هابت  تسا  نآ  نیا و  زا  ار  هچنآ  دناتسب و  ار  ناهاگنیب  ناج  ای  دناسرب 

هحفص 278 ] ] 

هدولاش رب  ار  تشادرب  نیا  . دنرواین اج  هب  داد  دنوادخ  نامرف  ابزاسان  يروتـسد  رگا  دـنهد و  میب  دـنیوگ و  زردـنا  ار  وا  تسا  هتـسیاش  هکلب 
ناـمامازا دـیاب  هـک  هدیـسر  وا  ناراـی  زا  و  يو - رب  ادـخ  نـیرفآ  دورد و  ربماـیپ - زا  هـک  دـنا  هتـشاد  راوتـسا  یپ  رد  یپ  رایــسب و  یناـنخس 

: دومرف يو - رب  دورد  ربمایپ - یتسار  هب  هک  دنـسانش  دوخ  هژیو  دـنیابرب و  ار  اـه  یئاراد  دـیامن و  يرگ  دادـیب  دـنچ  ره  درک  يرادربناـمرف 
وراکوکین ره  رـس  تشپ  و  یـشبح - يا  هدـنبربارب  رد  ای  دیـشاب - هدـیرب  شوگ  تسد و  يا  هدرب  ربارب  رد  دـنچ  ره  دـیرب  نامرف  دیونـشب و 

ات دـنبوکب ، تتـشپ  رب  ودـنروخب  ار  تا  یئاراد  دـنچ  ره  شاـب  ناـشیا  رادربناـمرف  تفگ : هک  دـنا  هدرک  شرازگ  دـیرازگب و  زاـمن  راـکهبت 
رد ار  همه  هک  هدیـسر  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  ياه  شرازگ  هنوگ  نیمه  هب  دـیرب و  ناـمرف  ناـنآ  زا  دـنراد  یم  اـپ  رب  ار  زاـمن  هک  یماـگنه 
يا هنوگ  هب  اهنآ  ینورد  هیال  ندـنایامن  اـب  هارمه  زینار  نآ  اـب  زاـسان  ياـه  شرازگ  میا و  هدرک  داـی  نیلواـتملا "  راـفکا  دوخ "  شراـگن 

دوب . دهاوخ  زاین  یب  یخساپ  ره  زا  ادخ - تساوخ  اب  درگنب - نآرد  سک  ره  هک  میا  هدروآ 
هک دوش  یمن  هزیگنا  دبای  تسد  ماما  زا  رتالاو  یهاگیاپ  هب  دـنچ  یئاه  يرترب  ندروآ  تسد  هب  اب  یـسک  رگا  دـسیون : یم  زین  رد ص 186 

او ار  نارتهک  یتسیاب  دـشاب  وا  زا  رترب  یـسک  میریذـپب  ار  وا  یئاورنامرف  نامیپ  میهاوخ  هک  زاغآ  رد  رگا  هک  دـنچ  ره  مینک  رانک  رب  ار  ماما 
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رب هزیگنا  دوخ  هب  دوخ  دهد و  یمن  يور  ام  شیکرد  يدمآ  شیپ  دیآ  دـیدپ  يرگید  رد  نآ  زاسپ  هک  اه  يرترب  ینوزفا  اب  یلو  میراذـگ 
ار ماما  یئاورنامرف  نامیپ  هکنآ  زا  سپ  رگا  میدروآ : شیوخ  نیئآ  مه  نارای  زا  هک  تسا  نخس  نآ  دننامنیا  ددرگ و  یمن  شنتخاس  رانک 
هب ناـمیپ  دوب  هنوـگ  نآ  هب  نتـسب  ناـمیپماگنه  رد  رگا  هک  دـنچ  ره  تسین  شا  يراـنک  رب  هزیگنا  دادـیور  نیا  دـیدرگ  راـکهبت  میتفریذـپ 

تفر . رگید  یسک  غارس  هب  دیاب  دش و  یمن  هتسب  یتسرد 

نارگدادیب ناراکهبت و  ربارب  رد  مدرم  ندرک  هدرب  يارب  يزاس  ثیدح 

دیاب هک  دـناسر  یم  همه  هداهن و  اـه  نآ  رب  تشگنا  هتـسب  رـس  ینـالقاب  هک  رایـسب  ياـه  شرازگ  نآ  زا  يا  هنومن  مه  نیا  و  دـیوگ : ینیما 
دنچ  ره  دوب  ناماما  رادربنامرف 
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دوش . یمن  رانک  رب  دش  راکهبت  ماما  رگا  هک  نیا  زین  دنهدن و  هرهب  ار  نارگید  هدینادرگ  دوخ  هژیو  ار  اه  یئاراد  همه  دنشاب و  رگدادیب 
داتسرف ورف  اریئوکین  دنوادخ ، ات  میتسیز  یم  اه  يدب  نماد  رد  ام  مدیسرپ  ار  ادخ  هتخیگنارب  هک : دنا  هدروآ  نامی  رسپ  هفیذح  نابز  زا  - 1

راک رد  یئوکین  يدب  نآ  زا  سپ  ایآ  مدیـسرپ  يرآ  داد  خساپ  تسه ؟ راک  رديدب  مه  زاب  یکین  نیا  زا  سپ  ایآ  مینآ ، هانپ  رد  ام  نونکا  و 
یناـماما نم  زا  سپ  تفگ  دوـش ؟ یمهنوـگچ  متفگ  يرآ  تفگ  تسا ؟ راـک  رد  يدـب  یئوـکین  نآ  زا  سپ  اـیآ  متفگ  يرآ  تفگ  تسا ؟

ياه لد  هک  دنتـسیا  یم  ناشیا  نایم  رد  ینادرم  يدوز  هب  دننک و  یمن  راک  نم  هویـش  رب  دنبای و  یمن  هار  نم  يربهار  اب  هک  دـمآ  دـنهاوخ 
ار اورنامرف  داد : خـساپ  منک ؟ هچ  مدـید  ار  راـگزور  نآ  رگا  ادـخ  هتخیگنارب  يا  متفگ  ناـیمدآ . رکیپ  رد  تسا  ناـنمیرها  ياـه  لد  ناـنآ 

نامرف ونـشب و  مه  زاب  دـیبوک  مه  رد  ار  ترکیپ  تفرگ و  ار  تا  یئاراد  رگا  ینادرگ و  یم  شوگ  هزیوآ  ار  يو  نخـس  يرب و  یم  ناـمرف 
ربب .

یقهیب " ج 8 ص 157  ننس  ملسم " ج 2 ص 119 و "  حیحص  " 
ناـتنایاوشیپ نیرتهب  تفگ : یم  مدینـش  يو - ربادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  زا  هک  تسا  هدروآ  یعجـشا  کـلام  رـسپ  فوع  - 2

ناشنمشد هک  دننانآ  امش  ناماما  نیرتدب  دنتسرف و  یم  دورد  امش  رب  دیتسرف و  دورد  نانآ  رب  دنراد ، ناتتسود  ودیراد  ناشتسود  هک  دننانآ 
يزور نینچ  رگا  ادخ  هتخیگنارب  يا  میتفگ  تفگ : دینک  یم  نیرفن  ار  نانآ  دننک و  یم  نیرفن  ار  امـش  دنراد و  یم  ناتنمـشد  دیراد و  یم 

یئاورنامرف سک  ره  راهنز  هن . دنراد  یم  ياپ  رب  امـش  نایم  رد  ار  زامن  هک  هاگنآ  ات  داد  خساپ  میوشن ؟ ادج  نانآ  زا  هنازوت  نیک  دـیآ  شیپ 
تسد یلو  دشاب  دنسرخان  تسادخ  نامرف  اب  زاسان  هچ  نآ  ماجنا  زا  دیاب  دهن  یم  اپ  ریز  ار  ادخ  نامرف  وا  هک  دید  دیدرگ و  يو  تسرپرس 

دزاسن ادج  نارادربنامرف  نایم  زا  ار  دوخ 
یقهیب " ج 8 ص 159  ننس  ملسم " ج 2 ص 122 "  حیحص  " 

: دیسرپ يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ  زا  یفعج  دیزی  رسپ  هملس  - 3

هحفص 280 ] ] 

هچنآ میهد و  ماجنا  تسا  ام  ندرگ  هب  ناشیا  ربارب  رد  هچنآ  دـنهاوخب  ام  زا  هک  دنتـساخرب  ام  رـس  رب  یناـیاورنامرف  رگا  ادـخ  هتخیگنارب  يا 
زا يور  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  مینکهچ ؟ یئامرف  یم  ماگنه  نآ  رد  دـنراین ، اج  هب  تسا  ناشیا  ندرگ  هب  ام  رباربرد 
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ندرگ رب  دنا  هداد  نآ  ماجنا  هب  روتسد  ار  امـش  هچنآ  هک  دیـشاب  رادربنامرف  ونـش و  نخـس  داد : خساپ  دیـسرپب ، هرابود  نوچ  و  دینادرگب ، وا 
ناشیا . ندرگ  رب  دنا  هداد  نآ  ماجنا  هب  روتسد  ار  ناشیا  هچنآ  تسا و  امش 

یقهیب " ج 8 ص 158  ننس  ملسم " ج 2 ص 119 "  حیحص  " 
نامرف رگا  سپ  دیربب  نامرف  دنشاب  هچ  ره  ار  دوخ  نایاورنامرف  تفگ : يو - رب  ادخنیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  یتسارهب  مادقم : زا  - 4

رگا دیبای و  یم  شاداپ  يرادربنامرف  اب  امش  مه  دنسر و  یم  شاداپ  هب  هار  نآ  زا  ناشیا  مه  دوب  گنهامه  امش  هب  نم  نخس  اب  امش  هب  نانآ 
اریز دـیالآ  یمن  امـش  نماد  تسا و  ناشدوخ  ندرگ  هب  شهانگ  مدوب  هدادـن  روتـسد  نآ  هب  ار  امـش  هک  دـنداد  يراـک  هب  روتـسد  ار  اـمش 

ام راـگدرورپ  دـیئوگ  یم  سپ  تسین  یمتـس  دـیوگ  یم  سپ  تـسین ؟ یتمـس  اـم  راـگدرورپ  دـیئوگ  دـینک  رادـید  ار  ادـخ  هـک  یماـگنه 
مه ام  يدیزگرب و  ام  نایم  رد  ناشیا  يارب  ینانیشناج  میدرب و  نامرف  ناشیا  زا  وت  روتسد  هب  ام  یتشاد و  لیـسگ  ام  يوس  هب  یناگتخیگنارب 

: دـیوگ یم  ادـخ  تفگ : ربمایپ  میدوب  ناشیا  رادربنامرف  ام  يدـینادرگ و  ام  ياورنامرف  ار  ینایاورنامرف  میدرب و  نامرف  نانآ  زا  وت  روتـسدهب 
كاپ . امش  نماد  تسا و  ناشیا  رب  نآ  هانگ  دیتفگ  تسار 

یقهیب " ج 8 ص 159  ننس  " 
نم زا  سپ  وت  دیاش  هیما  وبا  يا  تفگ : نم  هب  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  باطخ - رـسپ  رمع  تفگ : هک  دنا  هدروآ  هلقع  رـسپ  دـیوس  زا  - 5

نامرف  ار  ماما  سپ  ینامب 
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نک یئابیکش  دربب  ار  وت  هرهب  رگا  ونک  یئابیکش  دیامرف  يراک  ارت  رگا  نک و  یئابیکش  دنزب  ار  وت  رگا  دشاب ، یـشبح  يا  هدرب  دنچ  ره  رب 
مونش یم  وگبدهاک  یم  دوخ  شیک  هب  وت  یگتسباو  زانآ  ماجنا  هک  داد  يراک  هب  روتسد  ار  وترگا  نک و  یئابیکش  دزرو  متس  وت  رب  رگا  و 

ار - دوخ  شیک  هن  و  مهد - یم  ار  منوخ  مرب و  یم  نم  نامرف  و 
هتـشاگن رب  دوخ  يرگنـشور  رد  يوون  دوش ، یمن  رانک  رب  دیامن  يراکهبت  ماما  رگا  دنیوگیم  هدوت  هک  هدوب  نانخـس  نیمه  زیوآ  تسد  اب 

دای ملـسم "  حیحـص  زا "  هک  یئاه  ثیدح  ریز  رد  هدـش  پاچ  ناورهار " ج 8 ص 36  يامنهر  يراسلا =  داـشرا  راـنک "  رد  هک  ملـسم 
شکمشک هب  ناش  یتسرپرس  رد  دنراد  ندرگ  رب  اراهراک  یتسرپرـس  هک  یناسک  اب  تفایرد : دیاب  نینچ  شرازگ  نیازا  دسیون : یم  میدرک 
راگزاسان مالـسا  ياه  هدولاش  اب  یتسار  هب  دیناد  یم  هک  دینیبب  نانآ  زا  ار  یتشز  رایـسب  راک  نانچ  رگم  دـیریگن  هدرخ  نانآ  رب  دـیزادرپن و 

دیروشب و نانآ  رب  هکنیا  یلو  دیرآ ، نابز  رب  دیدوب  اجک  ره  ار  تسرد  نخس  دیرامـشب و  دنـسپان  ار  ناشراک  دیدید  نینچ  رگا  سپ  تسا 
زا یکی  اه  ثیدح  میدنار  نخس  هک  هنیمز  نیا  رد  دنشاب و  رگدادیب  راکهبت و  دنچ  ره  تساوران  ناناملسمهمه - تشادرب  هب  دینک - راکیپ 
هب ربمایپ  نیشناج  رگا  دسیون - یم  هک  اج  نآ  ات  دوش - یمن  رانک  رب  يراکهبت  اب  ناطلس  هکدنناتسادمه  ناینس  دروآ و  ناوت  يرگید  تشپ 
هقف زا  ینـس  ياه  هدوت  دـیآ و  نایم  رد  گنج  بوشآ و  ياپ  رگم  درک  رانک  رب  ار  وا  دـیاب  دـنیوگ  یخرب  دـیالآ  یهاـبت  هب  تسد  ناـهگان 

تسا مدرم  نآ  زاار  هچ  ره  دیامن و  يرگدادیب  يراکهبت و  دنچ  ره  دز  رانک  ار  وا  دیابن  دنیوگ  ناسانش  تدیقع  ناناوخ و  ثیدح  ناناد و 
دنهد . میب  زردنا و  ار  يو  دیاب  هکلب  دیروش  وا  رب  دیابن  دوش و  یمن  رانک  رب  زین  هویش  نیا  اب  هک  دنادرگ  هابت 

رورس رب  يزیوآ  تسد  هچ  اب  دندش  رد  هب  نیتسار  شیک  زا  دنتسکش و  نامیپ  هک  ناشیا  ناوریپ  ریبز و  هحلط و  هشیاع و  سپ  دیوگ : ینیما 
ناگدنورگ ياورنامرف  ام 
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نیا هک   - دوب هدناسرن  ماجنا  هب  ار  يرفیک  ياه  نیئآ  هداد و  هانپ  ار  نامثع  ناگدنـشک   - يو رب  ادـخ  ياهدورد  وا - هک  میتفرگ  ؟ دـندیروش
نشور و یئاه  همان  نیئآ  هراچیب - هدوت  هدـید  رد  هک - دنتـسبن  راک  هب  ار  یئاـه  ثیدـح  نیا  ارچ  ناـنآ  یلو  میرب - یم  هاـنپ  ادـخ  هب  نخس 

مناد . یمن  نم  تسا ؟ ادخ  شیک  هدننایامن 

ینازاتفت راتفگ 

دزیخرب نایمشاه  نایم  زا  ماما  هک  نیا  هب  تسین  يزاین  دسیون : یم  اه " ج 2 ص 71  هتساوخ  يرگنشور  دصاقملا =  حرـش  رد "  ینازاتفت 
دشاب . رترب  شناتسد  ریز  زا  هدوب  هتساریپ  ناهانگ  همه  زا  يو  نماد  ای 

ار وا  رتشیپ  دـنچ  ره  تسا  اور  دـیایب  راـک  رـس  رب  دراد  ار  تماـما  ياـه  یگژیو  هک  یـسک  دریمب و  ماـما  رگا  دـسیون : یم  ص 272  رد  و 
ربمایپ نیـشناج  ار  وادیاب  مه  زاب  هک  دوش  هریچ  مدرم  رب  روز  اب  وا  دنـشاب و  هدادـن  يو  هب  يربنامرف  تسد  زین  مدرم  هدرامگن و  ینیـشناجهب 

یمن ماجنا  داد  اوران  ینامرف  اج  ره  نیا  رگم  تسا  نیمه  روتـسد  زاب  دوب  نادان  ای  راکهبت  مه  رگا  اه  تشادرب  نیرت  نشور  اب  هک  دنـسانشب 
هشیپ . متس  هچ  دشاب  رگداد  هچ  تفریذپ  ار  وا  نامرف  یتسیاب  دوبن  راگزاسان  نیئآ  يرواد  اب  ماما  روتسد  هک  یئاج  رد  یلو  میهد 

یجیا یضاق  راتفگ 

هدولاش هنیمز  رد  ام - شیک  ياهراک  هب  نتـساخرب  يارب  تماما  هب  ناگتـسیاش  هک  دننآ  رب  هدوت  دـسیون : یم  اه "  هاگتـسیا  فقاوم =  رد " 
، دـنبایرد تسا  هتـسیاب  ناشیا  ربار  هچنآ  دنـشک و  راک  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  دـیاب  تسا - نآ  ياه  هخاش  هب  هتـسباو  هچنآ  رد  مه  نآ و  ياه 

دنا هتفگ  یخرب  دـننک و  يرادـساپ  اهزرم  زا  دوخ  يورین  رب  ات  دنـشاب  روالد  دـنزادرپ ، روشک  ياـهراک  هب  اـت  دنـشاب  تشادرب  ياراد  دوخ 
هدوهیب  اه  نآ  ندرمش  هتسیاب  سپ  دوش  یمن  تفای  اریز  تسیناه  یگژیو  نیا  هب  يزاین 
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یسک نتشامگ  رب  اب  هک  درآ  یم  دیدپ  یئاه  یهابت  همانرب ، نیا  دنراد و  او  دهد  ماجنا  دناوت  یمن  هک  يراک  هب  ار  یـسک  هک  تسا  نانچ  و 
درک . هراچ  ار  نآ  ناوت  یم  دشابن  اه  یگژیو  نآ  ياراد  هک 

یئاسر زا  ناکدوک  درخ  اریز  دشاب  غلاب  دیامنن ، هتسیاشان  اهراک  هب  وا  ندیزآ  تسد  ات  دشاب  درخ  اب  دنکن ، متـس  ات  دشاب  رگداد  دیاب  يرآ 
دنرادن و زاب  ار  وا  دنوادخ  ياهراک  هب  نتخادرپ  ات  دـشاب  دازآ  دراد ، یتساک  درخ  شیک و  زا  نانز  هرهب  اریز  دـشاب  درم  تسین ، رادروخرب 

تسا . هدومنن  راگزاسان  یسک  دشاب  هتشاد  ار  الاب  ياه  یگژیودیاب  هکنیا  رد  سپ  دنچیپب . رس  وا  نامرف  زا  ات  دیامنن  راوخ  مدرم  هدید  رد 
مـشاه نادناخ  زا  هکنآ  مود  دـشاب  شیرق  هریت  زا  هک  نیا  یکی  دراد  وگتفگ  ياج  نآ  هب  يدـنمزاین  هک  تسه  مه  یئاه  یگژیو  اج  نیا  و 

. دـنیوگ یم  اه  یماـما  هدزاودار  نیا  و  دـنادب - اـم  شیک  هنیمز  رد  اریـشسرپ  ره  خـساپ  هک  نیا  موس  دـنیوگ - یمهعیـش  ار  نیا  و  دـشاب -
همه زا  ندوب  رود  تماـما و  رد  يو  يوعد  یتـسرد  هدـنامرد و  نآ  ماـجنا  زا  نارگید  هک  دوـش  راکـشآ  يراـک  وا  تسد  رب  هکنآ  مراـهچ 

هدوهیب یگژیوهس  نیا  هب  يدنمزاین  رد  نخـس  دوش  نشور  هک  نآ  يارب  و  دـنیوگ -، یم  ناور  دـنت  مه  ار  نیا  هک  ددرگ - هتـسناد  ناهانگ 
تشادن . هس  نآ  زا  کی  چیه  هب  يزاین  یلودوب  ربمایپ  نیشناج  میئامن  یم  هار  رکب  وبا  هب  ار  ناشیا  تسا ،

ناشتـشادرب دوش  نشور  هک  نآ  يارب  دـنا و  هتفگ  نایماما  هدزاود  نایلیعامـسا و  ار  نیا  دـشاب و  هدزن  رـس  وا  زا  یهانگ  چـیه  هک  نآ  مجنپ 
دشاب  هدزن  رس  يو  زا  یهانگ  یگدنز  همه  رد  هک  هتشادن  نآ  هبيزاین  رکبوبا  دنیوگ  همه  میسیون : یم  تسا ، هدوهیب 
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ءانثلا وبا  راتفگ 

ياه هنیمز  رد  هک  نیا  یکی  دننآ : دـنمزاین  ناماما  هک  تسا  شنم   9: دسیون یم  اه " ص 470  تشادرب  هاگامن  خر  راظنالا =  علاـطم  رد " 
هک نآ  رگید  دنبایرد . دوخ  تسا  هتـسیاش  ار  هچ  نآ  هتـشاداو و  شالت  هب  ار  هشیدنا   - نآ ياه  هخاش  و  ام - شیک  ياه  هدولاش  هب  هتـسباو 

یتشآ گنجهب و  ار  هچ  نآ  هاوخ  دـنرآ  رد  شدرگ  هب  ار  اهدادـیور  دـنیوجب و  هراـچ  اـهراک  يارب  هک  دنـشاب  یئاـه  تشادرب  ياراد  دوخ 
نیئآ نتـشاد  اپرب  زا  دنـسارهن و  راکیپ  هب  نتـساخرب  زا  هک  دنـشاب  لد  رپ  روالد و  هک  نیا  موس  یـسایس . ياهراک  رگید  هب  ای  دراد  یگتـسب 

دـشاب هتـشاد  ار  الاب  شنم  هس  دـیاب  ماما  هک  نیا  رد  زین  یهورگ  دـننکفین . يدوبان  ماک  هب  ار  مدرم  زین  هناکاب  یب  دـننامن و  رد  يرفیک  ياه 
یم رب  دوخ  یگدنیامن  هب  تسا  اه  یگژیو  نآ  اب  هک  ار  رگید  یـسک  دوبن  اه  نآهب  هتـسارآ  شدوخ  مه  رگا  دـنیوگ  هدومن و  يریگ  ناسآ 

دنیزگ .
یمن یلد  هدوسآ  وا  يزارد  تسد  زا  دوب  راگمتـس  رگا  تسا و  واتسد  ریز  مدرم  نز  یئاراد و  ناج و  اریزدشاب  رگداد  ماما  هکنیا  مراهچ 

نایاپ  ات  تسیز . میناوت 
ناـیماما هدزاود  نایلیعامـسا و  هچنآ  فـالخرب  و  ندوب . شیرق  هریت  زا  مهن  ندوب ، دازآ  متـشه  ندوـب ، درم  متفه  غوـلب ، مشـش  درخ ، مجنپ 

دوخ خساپ  هدولاش  ار  رکبوبا  تماما  زین  هراب  نیا  رد  يرگنـشور  يارب  دشاب و  هدیدرگن  هانگ  درگ  زگره  هکتسین  نآ  هب  يزاین  دنا ، هتفگ 
یمن يرود  یشزغل  ره  زا  دوخ  وا  هک  میوگ  یمن  هتبلا  هتشادن و  ناهانگ  همه  زا  ندوب  رانک  رب  هب  يزاین  دننآ  رب  هدوت  همه  هک  مینادرگ  یم 

تسا . هدیزگ 

دوش یم  هتسب  هنوگچ  تماما  نامیپ 

هراشا

نامیپ  هک  نیا  هرابرد  موس  تساوخ  دسیون : یم  فقاوم "  رد "  یجیا  دضع  یضاق 
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نیا رد  هک  دسرب  نیشیپ  ماما  زا  ای  ربمایپ  زا  هک  تسا  يراکشآ  نخس  روتسد و  داینب  رب  ای  نآ  يراوتسا  دوش ، یم  راوتسا  زیچ  هچ  اب  تماما 
یـسک هب  يربنامرف  تسد  تسا  اه  هتخیـسگ  ندز  دنویپ  یئاشگ و  هرگ  ناشراک  هک  مدرم  زا  یناسک  رگا  زین  دنناتـسادمه و  همه  تشادرب 

ار داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - تماما  ناشیا  ربارب  رد  هک  دسر  یم  ار  ام  دنراد و  يراگزاسان  رـسهعیش  دنچ  ره  دیامن  ینتفریذپ  دنهد 
تسا . هتفای  يراوتسا  نداد  يربنامرف  تسد  هنوگ  نیمه  اب  هک  میزاس  يرگنشور  هدولاش 

نآ دنمزاین  راک  ود  نیا  هک  نادب  سپ  تشامگ  ربار  ماما  ناوت  یم  نداد  يربنامرف  تسد  وشنیزگ  اب  هک  دـش  راکـشآ  نوچ  هتـشون : مهو 
زا نت  ود  اـی  کـی  هکلب  درامـش  یمن  هتـسیاب  ار  يزیچ  نینچ  اـم  نیئآ  ياهروتـسد  هن  درخ و  هن  اریز  دـندرگ ، ناتـسادمه  همه  هـک  تـسین 

یتخس رس  نآ  اب  ربمایپ - نارای  میناد  یم  اریز  دنا  هدنسب  همانرب  نیا  يارب  تسا  اههتخیـسگ  ندز  دنویپ  یئاشگ و  هرگ  ناشراک  هک  یناسک 
نامثع یئاورنامرف  نامیپ  تسب و  رمع  ار  رکبوب  یئاورنامرف  نامیپ  هچنانچ  دندرمش  یم  هدنـسب  ار  هزادنانیمه  دنتـشاد - دوخ  شیک  رد  هک 
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ناناملـسم همه  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـننک - نمجنا  دـنا  هنیدـم  رد  هک  یناـنگمه  هک  دـندیدن  نیا  هب  يزاـین  فوـع و  رـسپ  نمحرلا  دـبع  ار 
تسا . هدروخ  قرو  هنوگ  نیمه  هب  راگزور  رتفد  هشیمه  زین  نونکات  تشاگناین و  دنسپان  ناشیارب  ار  نیا  مه  یسک  دندرگ و  ناتسادمه 

يراگزاسانرادنپ فال و  نیا  اب  دنناوتن  یناسک  ات  دوش  هتـسب  وگتـسار  هاوگ  ربارب  رد  دیاب  نامیپ  نیا  دنا : هتفگ  ام  شیکمه  نارای  زا  یخرب 
هک تسا  يا  هنیمز  مه  نیا  هتبلا  میدوب  هتـسب  نامیپ  یکی  اب  یناهنپ  ام  دیدنب  تماما  نامیپ  یکی  اب  اراکـشآامش  هک  نآ  زا  شیپ  هک  دـنیامن 

دسرب . اجک  هب  ات  تشاداو  شالت  هب  نآ  رد  ار  هشیدنا  دیاب 

هحفص 286 ] ] 

یم اور  ار  نامه  هدوب و  رت  ولج  کی  مادـک  هک  دـننک  یم  وجتـسج  دـنداديربنامرف  تسد  نت  کـی  زا  شیب  اـب  هک  دـمآ  شیپ  ناـنچ  رگا 
هداتفاین رود  مه  زا  یلیخ  هک  نیمز  زا  هشوگ  ود  رد  تسین  اور  تسا و  ناشکندرگ  زا  دنک  يراشفاپ  نتفریذـپن  رد  يرگید  رگا  دنـسانش و 
هـشیدنا دیاب  هاگنآ  دریگندرگ  هب  ار  نآ  ياهراک  شدرگ  دناوتن  نت  کی  هک  دشاب  يروانهپ  نیمزرـس  رگا  یلودندنب  نامیپ  ماما  ود  اب  دنا 

هن . ای  میشاب  هتشاد  ماما  ود  دوش  یم  منیبب  ات  تخادنا  راک  هب  ار 
نیمه زین  یناوریـش - دوعـسم  خیـش  یبلچ ، نسح  الم  یناجرج ، فیرـش  دیـس  نآ - نارگنـشور  تفای و  نایاپ  دوب  فقاوم "  رد "  هچ  نآ 

ات 267 . فقاوم " ج 3 ص 265  نوماریپ " رد  ناش  هنارگنشور  ياه  هتشاگن  هب  دیرگنب  دنا  هدروآ  هماخ  نابز  رب  ار  نانخس 

يدروام راتفگ 

نامیپ ناوت  یم  نت  دنچ  یناتسادمه  اب  هک  نیا  رد  نادنمـشناد  دسیونیم : یهاش " ص 4  ياه  نامرف  هیناطلـسلا =  ماکحالا  رد "  يدروام 
ره ردهک  یناسک  هدوت  هک  تسا  یماگنه  رد  اهنت  نآ  يراوتـسا  دنا : هتفگ  یهورگ  دنا  هتفر  مه  زا  ادج  یئاه  هار  تخاس  راوتـسا  ارتماما 

دنهد و يدونـشخ  وا  هب  ناگمه  دننیزگ  یم  رب  ار  هک  نآ  اتدننک  نمجنا  دنزادرپ  یم  اه  هتخیـسگ  ندز  دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  راک  هب  رهش 
یم شیپ  ار  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - ینیشناج  ام  تسردان  تشادرب  نیا  هب  خساپ  رد  دنشاب . ناتـسادمه  وا  تماما  زا  يربنامرف  رد 

دنسرب . رس  دنتسین  هک  نانآ  ات  دنتسشنن  هار  هب  مشچ  مه  چیه  دندیزگرب و  ار  وا  هداد و  وا  هب  يرادربنامرف  تسد  ناینوماریپ  هک  میشک 
دنیآ درگ  نآ  نتخاس  راوتسا  رب  هک  دنا  نت  جنپ  مینانآ  دنمزاین  تماما  نامیپ  نتـسب  يارب  هک  يا  هرامـش  نیرتمک  دنا : هتفگ  رگید  یهورگ 

زیچ  ود  شرگن  نیا  داینب  اریز  دناسرب ، ماجناهب  ار  راک  نیا  رگید  نت  راچ  يدونشخ  ابناش  یکی  ای 
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وا درگ  هک  دـش  هتخانـش  هتـسیاب  نت  جـنپ  يرای  اـب  داـب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رکبوب - دوس  هب  نتفرگ  يربناـمرف  تسد  هک  نآ  یکی  تسا 
هدرب ملاس  ، دعس رسپ  ریشب  ریضح ، رسپ  دیسا  حارج  رسپ  هدیبع  وب  باطخ ، رسپ  دنداتفا : هار  نانآ  لابند  هب  مدرم  زین  سپـس  دندرک و  نمجنا 

اب ناش - یکی  ات  داهن  داینب  نت  شـش  زا  یئاروش  داب - دونـشخ  يو  زا  ادخ  رمع - هک  نآ  رگید  داب - دونـشخنانآ  زا  ادـخ  هک  هفیذـح - وب 
تسا ) يرصب  ناسانش  تدیقع  ناناد و  هقف  رتشیب  زا  تشادربنیا   ) دنیشن وا  نیشناج  هب  رگید - نت  يدونشخ 5 

دسر و یتسرپرس  هب  رگید  نت  ود  يدنسرخاب  ناش  یکی  هک  دوش  یم  هتـسب  نت  هس  تسد  اب  نامیپ  نیا  دنیوگ : هفوک  ناروشناد  زا  نارگید 
دریگ . یم  ماجنا  هاوگ  ود  رتخد و  تسرپرس  يرای  اب  یئوشانز  نامیپ  هکنانچ  هاوگ  ود  رانک  رد  دشاب  سرداد  نوچمه 

تتسد تفگ " : داب - دونشخ  ود  نآ  زا  ادخ  یلع - هب  سابع  اریز  دوش  یم  هتسب  مه  نت  کی  تسد  اب  نامیپ  نیا  دنا : هتفگ  رگید  یهورگ 
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ودرگید ات  داد  وا  يومع  رـسپ  هب  يربنامرف  تسد  ادـخ  هتخیگنارب  يومع  دـنیوگب  مدرم  مهد و  وت  هب  يرادربناـمرف  تسد  هک  نک  زارد  ار 
نت کی  يرواد  تسا و  يرواد  يا  هنوگ  نتـسب  نامیپ  هک  يورنیا  زا  مه  و  دنریگن " . شیپ  رد  وت  زا  ادج  یهار  راک ، نیا  رـس  رب  مه  نت 

نایاپ . تسار . هتفریذپ و 

ینیوج راتفگ 

شنیزگ رد  مه  شخب  کی  دسیون : یم  يربهار " ص 424 داشرالا =  رد "  هتشذگ  رد  لاس 478  رد  هک  هنیدم - هکم و  ياوشیپ  ینیوج -
مینآ . دنمزاین  تماما  نامیپ  نتسب  رد  هچنآ  يروآ  دای  رد  نآ و  یگنوگچ  ربمایپ و  نیشناج 

شا هناشن  دوش ، یم  هتسب  تماما  نامیپ  دننکن  نمجنا  هدوت  هچ  رگا  تسینمدرم و  یناتـسادمه  هب  يزاین  تماما  نامیپ  نتـسب  رد  هک  دینادب 
نامیپ  نوچ  هک  نیا 
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هب دوش و  هدنکارپ  اه  شرازگ  ات  درکن  مه  گنرد  دـنراذگب و  ار  ناناملـسم  ياه  نامرف  ات  تفاتـشب  يو  دـش ، هتـسب  رکبوب  دوس  هب  تماما 
نونکا هک  تفگن  درمـشن و  دنـسپان  وا  رب  ار  راک  نیا  مه  سک  چیهو  دسرب  دندرب - یم  رـسب  اه  تسد  رود  ردهک  ربمایپ - نارای  زا  یناسک 

زین ار  ناسک  زا  هدش  دای  يا  هزادنا  هژیويا و  هرامش  میتشادن  یناتسادمه  هب  يزاین  تماما - نامیپ  نتسب  رد  نوچ - سپ  ینک ، گنرد  دیاب 
ندز دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  راک  هب  هک  یناسک  زا  نت  کی  تسد  اب  تماما  ناـمیپ  هک  تسا  نآ  تسرد  يرواد  میراـگنا و  یمن  نآ  هتـسیاب 

دوش . یم  هتسب  دنزیخ  یم  رب  اه  هتخیسگ 
دناوت مینیبن  هویـش  نیا  هب  يزاین  رگا  اریزدـشاب  ناهاوگ  ربارب  رد  دـیاب  نامیپ  نتـسب  دـنا "  هتفگ  ام  شیکمه  نارای  زا  یخرب  هک : نآ  رگید 
هتسب ناهن  رد  ینامیپ  ام  دیدنبب  ار  راکـشآ  نشور و  نیتسار و  نامیپ  نیا  امـش  هک  نآ  زا  شیپ  دیوگب  دیایب و  نانز  فال  زا  یـسک  هک  دوب 
ناوت یمن  دـص  رد  دـص  مه  ار  شرگن  نیا  هتبلا  تسب "  دـیاب  اراکـشآ  ار  نآ  نامیپ  هک  تسین ، یئوشانز  زا  رتمک  تماما  هاـگیاپ  میدوب و 
سپ تفای ، ناوت  یمن  نآ  رب  شنارای  ربمایپ و  زا  هدیـسر  ياه  شرازگ  رد  مه  يراوتـسا  داینب  ریزو  درادن  درخ  زا  یهاوگ  اریز  تشاد  رواب 

نایاپ  دنک . يرواد  هنوگچ  ات  تشاد  او  شالت  هب  ار  هشیدنا  دیاب  نآ  هب  خساپ  يارب  هک  دریگ  یم  ياج  یئاه  شسرپ  رگید  هگرج  رد 
يارب ص 229  ج 13  دـیوگ : یم  هدروآ  هماخ  هب  يذـمرت  حیحـص  يرگنـشور "  يارب  هک  يا  هتـشاگن  رد  ناـیکلام - ياوشیپ   - یبرع نبا 

راک نیا  يارب  نت  کی  ای  ود  هکلب  دنـشاب  مدرم  همه  هکتسین  نآ  هب  يزاین  میریگب  يرادربنامرف  تسد  میدـنب و  نامیپ  ماـما  دوس  هب  هکنآ 
تسا . نشور  دنا و  هدومن  هنیمز  نیا  رد  یخرب  هک  یئاه  يراگزاسان  اب  هتبلا  و  دنا - هدنسب 

یبطرق راتفگ 

یم اه  هتخیـسگ  ندز  دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  راک  هب  هکیناـسک  زا  نت  کـی  رگا  دـسیون : یم  ص 230  ج 1  دوخ - ریـسفت "  رد "  یبـطرق 
ددنبب ، ار  تماما  نامیپ  دنزادرپ 
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اهنت تماما  ناـمیپ  دـنیوگ "  هکدزاـس  یمن  مدرم  زا  یخرب  تشادرب  اـب  نیا  دـننک و  يوریپ  وا  زا  دـیاب  زین  نارگید  ددرگ  یم  راوتـسا  راـک 
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يارب  " دنهد ، مه  هب  تسد  دنزادرپ  یماه  هتخیـسگ  ندز  دـنویپ  یئاشگ و  هرگ  راکهب  هک  یناسک  زا  یهورگ  هک  دوش  یم  هتـسب  یماگنه 
تـسب نامیپرکبوب  يارب  هنت  کـب  هک  میروآ  یم  خـساپ  هدولاـش  ار  داـب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ  رمع - راـک  دوخ  تشادرب  نتخاـس  راوتـسا 

اه نامیپ  رگید  نوچمه  دیاب  تسا و  ینامیپ  مه  نیا  هزات  تشاگناین و  دنـسپان  ار  راک  نیا  مه  ربمایپ  نارای  زا  یـسک  داد و  وا  هب  يربنامرف 
نامیپ زین  نت  کی  نداد  تسد  اب  اـهنت  هک  یـسک  هتفگ : یلاـعملا  وبا  اـم  ياوشیپ  دـشابن ، مدرم  زا  يا  هژیو  هرامـش  هب  زاـین  نآ  نتـسب  يارب 
دزادرپ اوران  یئارگون  هب  نیئآ  راک  رد  رکم  ددرگ - رانک  رب  راک  زا  هک  تسین  اور  هتفای و  يراوتـسا  شراک  دوش  هتـسب  يو  دوس  هب  تماما 

نایاپ  دنناتسادمه . همه  تشادرب  نیا  رد  و  تفگ : درآ - دیدپ  ینوگرگد  و 
یـسوم وبا  صاقو و  وبا  رـسپ  دعـس  دـیز و  رـسپ  هماسا  و  رمع - رـسپ  هللا - دـبع  هرابرد  میئوگب  هچ  سپ  نانخـس  نیا  داینب  رب  دـیوگ : ینیما 

نامثع يوس  زا  هکیناسک  زا  رگید  یخرب  هملسم و  رـسپ  دمحم  هبعـش و  رـسپ  هریغم  تباث و  رـسپ  ناسح  يراصنا و  دوعـسم  وبا  يرعـشا و 
نانآ دنداد  ناگدنورگ  ياورنامرفام  رورس  هب  ینامرف  تسد  ناناملـسم  هدوت  هکنآ  اب  دندوب و  نآ  زج  هب  یئاه  تمـس  تاقدص و  رازگراک 

شیاه گنج  رد  وا  اب  یهارمه  زا  هک  میروایب  ناـنآ  دوس  هب  يا  هناـهب  هچ  میئاـمن و  كاـپ  ار  ناـنآ  نماد  هنوگچ  دـندینادرگب . وا  زا  يور 
يا  هشوگ  هدز و  زاب  رس  یلع  هب  نداد  يربنامرف  تسد  وا  نوچ  هدیدرگ و  هتخانش  هنوگ  نیا  هب  ربمایپ  نارای  نایم  دندرک و  يراددوخ 
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دندش . هدیمان  هلزتعم ) ناریگ -(  هشوگ  دنتفرگ 

هنیمز نیا  رد  وا  نانخس  ربمایپ و  ینیشناج  زا  رمع  تشادرب 

رد راک  نیا  دشاب  هدنز  ردب  هاگدربن  نارواگنج  زا  یـسک  هکیماگنه  ات  تفگ  رمع  تفگ : هک  دنا  هدروآ  يزبا  رـسپ  نمحرلا  دبع  نابز  زا 
و نایم ... رد  هنوگ  نیمه  هب  نانآ و  نایم  رد  دشاب  ياج  رب  دحا  هاگدربن  نارواگنج  زا  یـسک  هک  هاگنآ  ات  سپـس  دـخرچ و  یم  نانآ  نایم 
زا يا  هرهب  دنا  هدروآ  مالـسا  هکم  ندش  هدوشگ  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  ناشنادنزرف و  ناگدش و  دازآ  زا  مادک  چـیه  يارب  و  نایم ... رد 
راک نیا  ج 2 ص 305 ص : هدرک - دای  هباصا "  رد "  رجح  نبا  هکوا  زا  ینخـس  رد  دعس " ج 3 ص 248 و  نباتاقبط  تسین "  راک  نیا 

تسین . ناگدش  ناگدازآ  نادنزرف  ناگدش و  دازآ  روخ  رد 
حارج و هدیبع  وب  هفیذح و  وب  هدرب  ملاس  مدش : یم  مرگتشپ  هدراذگ و  زاب  وا  هب  ار  راک  نیامتفای  یم  ار  درم  ود  نیا  زا  یکی  رگا  تفگ : و 

متشاذگ . یمن  زاب  يروش  هب  ار  نیشناج  ندیزگرب  دوب  ملاس  رگا 
هب ار  نانآ  دننادرگ ، شیوخ  تسرپرس  دیوگ - یم  ار  یلع   - تسا وم  مک  شرـس  شیپ  هک  ار  درم  نآ  رگا  : تفگ دندز  مخز  ار  وا  نوچ  و 

؟ یناسانـشب یئاوـشیپ  دزماـن  ار  یلع  دوـخ ، هک  دراد  یم  زاـب  نیا  زا  ار  وـت  يا  هزیگنا  هـچ  تـفگ  وا  هـب  رمع  رـسپ  سپ  دـشک ، تـسار  هار 
گرم . زا  سپ  مه  مشک و  شود  رب  ار  همانرب  نیا  راب  یگدنز  رد  مه  هک  مرادن  شوختفگ 
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رمع ج 2 ص 419  وب  زا  باعیتسا "  يرذالب ج 5 ص 16 "  زا  اهداژن "  باسنالا =  " 
ادـخ هب  دـنک و  یم  راوـس  مدرم  ندرگ  رب  ار  ناـیوما ) طـیعم =(  وـبا  ناـمدود  هتبلا  منادرگ  راـک  تسرپرـس  ارناـمثع  رگا  هک  تفگ  مه  و 
تفگ هچ ؟ یلع  دنتفگ  دـننک . ادـج  شنت  زا  رـس  ات  دـنوش  راپـسهر  وا  يوس  هب  دـنک  نانچ  رگا  دـنک و  نانچ  منک  نینچ  رگا  هک  دـنگوس 
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تفگ هچ ؟ ریبز  دـنتفگ  درامـش  یم  گرزب  ار  شیوخ  تسا و  دنـسپدوخ  يدرم  وا  تفگ  هحلط ؟ دـنتفگ  تسا  وسرت  ریگ و  هشوگ  يدرم 
نیا تسا و  مشچ  گنت  یلیخ  وا  تفگ  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  دـنتفگ  تسا  نامک  بسا و  یپ  رد  وا  تفگ  دعـس  دـنتفگ  تسین  اج  نیا 
يراد دوخ  شاپ  تخیر و  زا  دریگب  تخـس  نارگید  رب  هکنآ  یب  دـیاشخبب و  ناوارف  شاـپ  تخیر و  یب  هک  دزارب  یم  یـسک  رب  اـهنت  راـک 

دنک .
وب شداتسا  نابز  زا  اه "  هدنام  ياج  رب  راثالا =  دوخ "  هتشاگن  رد  هتشذگ  رد  لاس 182  هب  هک  يراصنا  فسوی  وب  یضاق  ار  شرازگ  نیا 

تسا . هدروآ  نایفنح - ياوشیپ  هفینح -
دزاس یمن  یقطنم  تسرد و  ياه  تشادرب  اب  هک  تسا  اسرف  نت  ياـه  يراـتفرگ  زا  يا  هریجنز  دـیایب  نآ  لاـبند  هب  هچ  نآ  اـه و  هتفگ  نیا 

میرذگ . یم  نآ  رس  زا  هنراوگرزب  ام  یلو 
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متفگ دننزب - مخز  ار  يو  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  نیا  و  منک ؟ هچ  دـمحم  ناوریپ  اب  مناد  یمن  تفگ : رمع  هک  دـنا  هدروآسابع  رـسپ  نابز  زا 
؟ یئوگ یمار  یلع - ناتتسود - ایآ  تفگ  ینادرگشیوخ ؟ نیشناج  نانآ  نایم  رد  هک  یبای  یمار  یسک  هک  نیا  اب  يروخ  یم  ار  هچ  هودنا 

يو داماد  هک  يور  نیا  زا  مه  و  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دنوادخ - کیپ  اب  شا  يدنواشیوخ  يارب  مه  دراد  یگتسیاش  وا  يرآ  متفگ 
مدنـسپ یمن  ار  شا  يزادرپ  هدوـهیب  ینارپ و  هزم  يوـخ  تفگ : رمع  هداد  سپ  اـسرف  نت  ياـه  شیاـمزآ  هچ  دراد و  اههنیـشیپ  هچ  تسا و 
یناوتان اب  تسا و  هتسیاش  يدرم  تفگ  فوع ؟ رـسپ  نمحرلا  دبع  متفگ  تسا  هاوخدوخ  شک و  ندرگ  تفگ : يا ؟ هنوگچ  هحلط  ابمتفگ 

سپ متفگ  دنام  یم  رد  دوش  راب  وا  شود  رب  يا  هدکهد  راک  رگا  تسا  رازراک  یپ  رد  دراد و  ریـش  هجنپ  وا  تفگ  دعـس  سپ  متفگ  یئاه ،
دب هب  یکانمـشخ  هاـگ  هب  دراد و  ار  اـم  شیک  هب  ناگدـنورگ  يوخ  يدونـشخ  ماـگنه  رد  تسا ، مشچ  گـنت  دـنمزآ و  رایـسب  تفگ  ریبز 

هدنـشخب دیامنن ، یناوتان  یلو  دشاب  مرن  دنکن ، یتشرد  یلو  دشاب  دـنمورین  هک  دراد  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  یـسک  اهنت  دـنام و  یم  ناشیک 
( نایوما طیعم =(  وبا  نادـناخ  دـسر  یتسرپرـس  هب  وا  رگا  تفگ  يا ؟ هنوگچ  نامثع  اب  متفگ  دزیهرپب ، هدوهیب  شاـپ  تخر و  زا  یلو  دـشاب 

تشک . دنهاوخ  ار  وا  دنک  نینچ  رگا  دناشن و  یم  مدرم  ندرگ  ربار 
رد رمع  زا  هک  دسیون  یم  هدرک  دای  رد ص17  هک  نآ  دننامه  یشرازگ  رد  هدروآ و  باسنالا " ج 5 ص 16  رد "  يرذالبار  شرازگ  نیا 

بآ ! رد  شهاگنمیشن  تسا و  نامسآ  ردشا  ینیب  داد  خساپ  دندیسرپب  هحلط  هراب 

هورگ نیا  هاگدید  زا  ربمایپ  ینیشناج  هب  یهاگن 

یم هچنانچ  هک  دـنناوخ ، یم  نارگید  رب  هتفایرد و  ناگمه  تماـما  مالـسا و  ربماـیپ  ینیـشناج  زا  هورگ  نیاهچ  نآ  تسا  نیا  دـیوگ : ینیما 
نتـشادزاب اهزرم و  رد  نمـشد  هنخر  زا  يریگولج  نایهاپـس و  نداد  نامزاس  يارب  ناگمه  رب  یئاورنامرف  رگم  تسین  چـیه  ناشیا  دزن  ینیب 

ياه  نیئآ  نتشاداپ  ربو  هدیدمتس  داد  نداد  رگدادیب و 
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نآ دـنمزاین  زین  اه  نیا  نمـشد و  اب  راکیپهب  ادـخ و  هناخ  زا  رادـید  هب  نانآ  نتـشاد  او  ناناملـسم و  نایم  اهدـمآرد  ندرک  شخبو  يرفیک 
وا يارب  شناد  هزادنا  نامه  دنربارب و  اه  نیئآ  هب  یهاگآ  رد  هدوت  وا و  هکلب  دشاب  راکشآ  وآ  رد  یـشناد  شناتـسد  ریز  زا  شیب  هک  تسین 
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هنانیب کیراب  یناوت  یم  یهاگآ و  کین  ناشیا  شناد  هیامرس  زا  دناوت و  ربارب  رد  ناسرداد  کنیا  هک  سرداد - کی  يارب  هک  تسا  هدنسب 
همه رد  دیاب  هدوتو  دوش  یمن  رانک  رب  دیارگ  يدیلپ  متـسهب و  دـیامن و  يرگدادـیب  يراکهبت و  ماما  مه  رگا  و  يرگنب - نآ  رد  کیدزن  زا 

شروش هب  وا  يور  رد  دنک و  هشیپ  يراگزاسان  وا  اب  هک  دناسرن  ار  سکچیه  راکهبت و  هچ  دـشاب  راکوکین  هچ  دـنربب  ار  يو  نامرف  ماگنه 
دزادرپ . شکمشک  هب  وا  اب  شراک  رس  رب  هتساخرب 

ربمایپ و همان  نیئآ  نامرف  زا  ناشاهروتسد  رد  يرواد و  رد  دنتسشن  یم  ربمایپ  ياج  هب  شنیزگ - نیئآ  رب  هکیناسک - اهرواب  نیمه  داینب  رب 
رادرک زا  ودهد  هتسیاش  راک  هب  نامرف  هک  دشن  تفای  یسک  زگره  دنک و  يریگولج  ات  دوبن  مه  سک  چیه  دندیزگ و  یم  يرود  ادخ  همان 
هریجنز هک  هجفرع  ثیدح  نوچمه  دندیـسرت ، یم  دوب  هدـینادرگ  مدرم  دـنب  هزوپ  هتفاب و  تسایـس  تسد  هچ  نآ  زا  اریز  دراد ، زاب  دنـسپان 

راک تساوخ  سک  ره  سپ  دـیآ ، یم  شیپ  نانچ  نینچ و  یئاهدادـیور  يدوز  هب  تسین : مه  یگداتفا  یتساک و  زا  یهت  نآ  ياه  یجناـیم 
دشاب - دهاوخهک  ره  شدینزب - ریشمش  اب  دشک  یگدنکارپ  هب  دنناتسادمه  هک  ار  هدوت 

یم دنـسپان  هک  دوب  دهاوخ  یئاهدمآ  شیپ  شوخان و  يراگزور  نم  زاسپ  تسا :... یگژیو  نامه  اب  شا  هریجنز  هک  هللا - دبع  ثیدـح  و 
تـسا هتـسیاب  امـش  ندرگ  رب  ار  هچنآ  تفگ  دنک ؟ هچ  یئامرف  یم  دشاب  هدنز  ماگنه  نآ  رد  ام  زا  یـسک  رگا  ادخ  کیپ  يا  دنتفگ  دـیراد 

دناسرب  دوخ  تسا  نآ  رد  امش  دوسهچنآ  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیهد و  ماجنا 
ملسم " ج 2 ص 118 حیحص  " 
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رسپ یلع  زا  نتـسج  يرازیب  رد  مدرم  دریگب و  يربنامرف  تسد  دنیـشنب و  هفوک  رد  تسناوت  نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  هک  دوب  داینب  نیمه  رب  و 
نییبتلا "ج 2 ص 85  نایبلا و  دنهد "  وا  هب  يربنامرف  تسد  بلاط  وبا 

دیزی هنیدـم  مدرم  نوچ  تفگ  عفان  تفریذـپ ، یم  ار  راسگ  هداب  دـیزی  رب  ندادیئاورنامرف  تسد  رمع ، رـسپ  هللا  دـبع  هک  دوب  داینب  نیا  رب  و 
ناشیوخ و هداوناخ و  نامیلـس  شرازگ  هب  و  ار - دوخ  ناتـسود  ناشیوخ و  هداوناخ و  رمع  رـسپ  دنتخانـش ، رانک  رب  راک  زا  ار  هیواـعم  رـسپ 

نامیپ يارب  زیخاتـسر  زور  رد  تفگ : یم  مدینـش  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دـنوادخ - کیپ  زا  نم  تفگ  دروآ و  درگ  ار - شنادـنزرف 
میا هداد  درم  نیا  هب  يربنانرف  تسد  وا  کیپ  ادخ و  نامیپ  رب  ام  تفگ : يو  هک  دیازفا  یم  ینارهز  و  دـنراد . یم  هتـشارفا  ربیـشفرد  نکش 

راکیپ رد  وا  اب  سپـس  یهد و  يدرم  هب  يربنامرف  تسد  وا  کیپ  ادخ و  نامیپ  رب  هک  مرامـش  یمن  نیا  زا  رت  گرزب  ار  ینکـش  نامیپ  چـیه 
تفر . دهاوخ  يرواد  وا  نم و  نایم  دهد  يرگید  هب  يربنامرف  تسد  هتخانش و  رانک  رب  راک  ار  وا  هک  میایب  ار  امش  زا  سک  ره  يوش و 

یم شروش  هب  ور  داب - دونشخ  ود  نآ  زا  ادخ  ریبز - رـسپ  هللا  دبع  اب  هنیدم  مدرم  دید  نوچ  رمع  رـسپ  هللا  دبع  هک  هدمآ  زین  یـشرازگرد  و 
تـسد وا  رب  کیپ  ادـخ و  نامیپ  ربام  تفگ : دروآ و  درگ  ار  شیوخ  هداوناخ  دـنا  هتخانـش  رانک  رب  راک  زا  ارهیواـعم  رـسپ  دـیزی  دـنباتش و 
نامیپ يارب  زیخاتـسر  زور  رد  هتبلا  تفگ : یم  مدینـش  يو  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ  هتخیگنا  رب  زا  نم  میا و  هداد  درم  نیا  هب  يربنامرف 
هناگی زا  ندنادرگ  يور  زا  سپ  یتسار - هب  و  هداهن - رستشپ  سک  نالف  هچ  نآ  تسا  نیا  دنیوگ : ودنراد  یم  هتـشارفارب  یـشفرد  نکش 

ار نامیپ  سپس  دهد  يربنامرف  تسد  وا  کیپ  ادخ و  نامیپ  رب  یسک  اب  يدرم  هک  تسا  نیا  ینکش  نامیپ  ياه  هنومن  نیرت  الاب  زا  یتسرپ -
اپرب ریشمش  وا  نم و  نایم  هنرگو  دهنن  اپ  راک  نیا  رد  امش  زا  کی  چیه  دسانشن و  رانک  رب  یئاورنامرف  زا  ار  دیزی  امش  زا  کی  چیه  دنکشب .

دش . دهاوخ 
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ریـسی رب  دش  هتخانـش  وا  نیـشناج  دیزی - هیواعم - رـسپ  هک  یماگنه  تفگ  هک  دنا  هدروآ  نمحرلا  دبع  رـسپدیمح  نابز  زا  داینب  نیمه  رب  و 
نیمه زین  نم  تسین  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دمحم - ناوریپ  نیرتهب  دیزی  دنیوگ  یم  تفگ : وا  مدمآرد و  ربمایپ - نارای  زا  يراصنا -

هب هـک  تـسا  نآ  زا  رتـهب  دـشک  یناتــسادمه  هـب  ار  يو - رب  ادـخ  نـیرفآ  دورد و  دـمحم - ناوریپ  راـک  دــنوادخرگا  یلو  میوـگ  یم  ار 
تفای . یهاوخن  یئوکین  زج  هدوت  نایم  رد  تفگ  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - دماجنایب  یگدنکارپ 

دازآ زا  يدرم  هک  یئآ  یمن  تفگـش  هب  ایآ  متفگ  ار  هشیاـع  تفگ : دـیزی  رـسپ  دوسا  هک  تخادرپ  نخـس  هب  هشیاـعهک  دوب  داـینب  نیا  رب  و 
هک تسا  دنوادخ  زا  یهاش  يورین  نیا  تسا ؟ یتفگش  ياج  هچ  تفگ  دزیخرب ؟ شکمشک  هب  وا  نارای  اب  دمحم  ینیشناج  رـس  رب  ناگدش 

درک  یهاشداپ  رصم  مدرمرب  لاس  دص  راهچ  نوعرف  دیامن و  یم  دنمهرهب  نآ  زا  ار  هشیپ  یهابت  راکوکین و 
 " دنک ینابیتشپ  نامثع  زا  یلع ، زا  شیبهک  دوبن  سک  چیه  تفگ "  دوش ، یم  یبای  هزیگنا  مکح  رسپ  ناورم  نخس  هک  تساداینب  نیا  رب  و 

ددرگ . یمن  راوتسا  همانرب  نیا  اب  زجام  راک  نوچ  داد  خساپ  دیهد ؟ یم  مانشدار  وا  اهربنم  رس  رب  ارچ  سپ  شدنتفگ 
يارب يربنامرف  تسد  مدرم  زا  تساوخ  هک  یماگنه  رد  هیواعم - تسد  هب  دلاخ ، رـسپ  نمحرلادـبع  هدـش  هتـشک  هک  تسا  داینب  نیمه  رب  و 

کیدزن مگرم  ما و  هدـش  هدروخلاسنم  ماش  مدرم  يا  تفگ  تخادرپ و  ینارنخـس  هب  ناـیماش  ناـیم  رد  هک  دـیامن . یم  اور  دریگب - دـیزی 
سپ رتشیب ، هنو  متـسه  امـش  زا  يدرم  اهنت  زین  نم  دشخب  ناماس  ار  امـش  راک  ات  دیدنب  يربنامرف  نامیپ  يدرم  اب  هک  متـساوخ  نانچ  تسا و 

ناتاه  تشادرب 
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نآ یلو  دمآ  نارگ  هیواعم  رب  نخس  نیا  میهد  یم  يدنسرخ  دلاخ  رـسپ  نمحرلا  دبع  هب  ام  دنتفگو  دندمآ  مهارف  نانآ  تسیچ ، دیرگنب  ار 
ات دومرفب  دور  وا  غارـس  هب  تسناوت  تشاد و  دوخ  دزن  هک  ار  يدوهی  یکـشزپ  دـش  راـمیب  نمحرلا  دـبع  نوـچ  سپـس  تفهنب و  لد  رد  ار 
هب یناهنپ  دوخ  هدرب  اب  رجاهم  شرداربسپـس  درمب و  دیردب و  شمکـش  ات  درک  نانچ  تفرب و  وا  شدشکب ، دهد و  وا  دروخ  هب  يا  هباشون 

دنتخیرگب و دندوب  يو  اب  هک  یهورگ  درب و  نتخات  وا  ربدش  نوریب  هیواعم  دزن  زا  هنابـش  نوچ  ات  دنتـسشنب  دوهج  نآ  هار  رد  دمآ و  قشمد 
تشکب . ار  وا  رجاهم 

همان یگدـنز  نایم  رد  واتشذگرـس  نیا  دراگن : یم  هاگنآ  هدرک و  دای  مود  دـلج  زا  باـعیتسالا " ص 408  رد "  رمع  وبا  ار  ناتـساد  نیا 
هنیدملا " و رابخا  رد "  هبش  رـسپ  رمع  میدروآ ، ار  نآ  هدرـشف  هک  دراد  دنلب  يا  هزاوآاه  هدنام  اج  رب  اه و  شرازگ  نادنمـشناد  ناسیون و 

نایاپ . دنا  هدرک  دای  ار  نآ  نارگید 
تسا . هتشاگن  ار  نآ  هباغلا " ج 3 ص 289  دسا  رد "  زین  ریثا  نبا 

هدرک و شرازگ  قاحسا  وبا  هک  ددرگ  یم  اسر  ربمایپ - هداز  رتخد  ام  ياوشیپ  هدنشک  نشوجلا - وذرسپ  رمش  زیوآ  تسد  داینب ، نیمه  رب  و 
یم تسود  ار  يدـنمجرا  یتسه و  دـنمجرا  وت  یتسار  هب  دـنوادخ  تفگیمسپـس : درازگ و  یم  زامن  اـم  اـب  نشوجلا  وذ  رـسپ  رمـش  هتفگ :

هتخیگنارب دـنزرف  نتـشک  رد  هکنیا  اب  دزرمآ  یم  ار  وت  دـنوادخ  هنوگچ  متفگ  زرماـیب  ارم  سپ  مدـنمجرا  یتسارب  نم  هک  ینادیم  يراد و 
مه ام  دنداد و  ام  هب  ار  يراک  روتـسد  ام ، نایاورنامرف  نیا  مینک ؟ هچسپ  وت  رب  ياو  یتشاد ؟ يراکمه  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ -

میدوب . رتدب  زین  تخب  هریتياه  غالا  نیا  زا  میدومن  یم  يراگزاسان  ناشیا  اب  رگا  میدیچیپن و  رس 
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دب شیدـنا و  دـب  وت  شدـنتفگ  ما . هدـشن  هدـیئاز  ناـگیامورف  زا  مراوگرزب و  نم  هتبلا  هک  زرماـیب  ارم  ایادـخ  راـب  وا : زا  رگید  ینخـس  ردو 
یم هنوگ  هب  ار  ادخ  هاگنآ  یئالآ و  یم  يورب - ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  هداز  رتخد  یتشک  هب  تسد  هدزباتـش  یتسه  تشادرب 

میدوب . رتدباه  هرد  ياه  غالا  زا  یتسار  هب  دیهاوخیم  تنارای  وت و  هک  میدوب  نانچ  ام  رگاهک  نم  زا  وش  رود  تفگ  یناوخ ؟
رـسپ رکبوب  هک  ناگرزب - زا  نت  هد  اب  نم  تفگ  هوبر  رـسپ  نامیلـس  تفر ، هچنآ  تفر  شناهارمه  یئاط و  رکبوب  رب  هک  دوب  داینب  نیا  رب  و 

ار داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  بلاط - وبا  رسپ  یلع  ياهيرترب  میدمآ و  درگ  قشمد  عماج  دجسم  رد  دوب - ناشیا  زا  یئاط  دیعس  رـسپ  دمحا 
ناشیا هب  یئاط  رکبوبا  دندرب  رادـنامرف  دزن  هب  ار  ام  کتک  اب  ناشک  ناشک  دـنتخیر و  ام  رـس  رب  سک  دـص  هب  کیزن  ناهگان  میدـناوخ ، رب 

- هیواعم ناگدنورگ  ياورنامرف  ياهیرترب  ادرف  میدناوخ و  ربار  یلع  ياه  يرترب  زورما  ام  دیهد  ارف  ام  نخـس  هب  شوگ  ناورـس  يا  تفگ :
رد هک  نآیب  وا  ناوخب ، دـنتفگ  دیونـشب ؟ دـیهاوخ  یم  مراد ، هدامآ  دـنچ  یئاه  هدورـس  کنیا  میناوخ و  یم  ار  داب - دونـشخ  يو  زا  ادـخ 

تفگ : دنک  ینیچ  هنیمز  شزغم 
تسا هارمه  ندروخ  کتک  اب  همه  یلع ، یتسود  " 

دزرل یم  نآ  ساره  زا  لد 
امنهار ياوشیپ  اب  يزرو  رهم  نم  هویش 

ربمایپ نادناخ  اب  ینمشد  مشیک  تسا و  دیزی - -
تسا يدرم  دیوگب  نیا  زج  سک  ره  و 

درخ هن  دراد و  زغم  هن  هک 
دشاب گنهامه  ناشاه  هتساوخ  اب  هک  ره  هک  دننانچ  مدرم 

دوب "  دهاوخ  هارمه  شا  یتسه  يامغی  اب  وا  هرابرد  يرواد  هنرگو  دنام  یم  تسردنت 
دندرک  اهر  ار  ام  سپ  دنتفگ :

يدفص ص 188 زا  اه "  هنیمز  یئاسر  نوتملا =  مامت  " 
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ناکاپ و ياه  نوخ  دندرک ، هابت  دنتشاگنا  یم  كاپ  ربمایپ ، یئامنهار  نامدود  ار  هچنآ  دنتخیرار و  يدنوادخ  رابت  يوربآ  داینب  نیمه  رب  و 
شخپ و اج  همه  رد  ار  اهربنم  زارف  رب  یئوگ  مانـشد  همانرب  دـنتخیمآ و  كاخاب  دـندرک  یم  يوریپ  ربماـیپ  كاـپ  نادـناخ  زا  هک  ار  ناـکین 

ینایوما و  تسا . هدومن  راکشآ  ار  وا  یکاپ  دنوادخ ، نابز  هک  ناربمایپ  نیرت  كاپ  ناج  نادناخنیا و  ناورـس  هب  مهنآ  دندینادرگ  هدنکارپ 
، هیواعم هک  اج  نآ  ات  دنتفرگ  يوریپ  هتسیاش  يا  هویش  مالـسا  ناهج  زا  اهرانک  هشوگ و  همه  رد  ار  نآ  دندز  یم  ربمایپ  ینیـشناج  فال  هک 

يراددوخ ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  ربمایپ و  هداز  دنزرف  ود  ردپ  هب  نداد  مانـشد  زا  ارچ  هک  درک  شهوکن  ار  صاقو  وبا  رـسپ  دعس 
دبع رسپ  ماشه  هک  یماگنه  و  هجحیذ - هام  مهن  هفرع - ناگماش  تسناوت  نافع  رسپ  نامثع  رسپ  دیلو  رـسپ  هللا  دبع  هکاج  نآ  ات  دنک و  یم 

ندرک نیرفن  ربمایپ ، نانیشناج  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  ناگدنورگ  ياورنامرف  يا  دیوگب : دتـسیاب و  وا  ربارب  رد  دوب  ربنم  رـس  رب  کلملا 
دناهدرمش . یم  وکین  نآ  رد  ار  یلع - بارتوبا - هب 

ياه هاگیاج  نینچ  رد  وت  نادناخ  یتسار  هب  ناگدنورگ  ياورنامرف  يا  دیوگب  کلملا  دبع  رسپ  ماشه  هب  تسناوت  زین  هللا  دبع  رسپ  دیعـس  و 
تسرف . نیرفن  وا  زین  وت  دنا  هداتسرف  یم  نیرفن  ار  بارت  وبا  هشیمه  ياهتسیاش 
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رکبوب تشادرب  زا  ناینس  يوریپ 

هراشا

یم هک  دـنازوس  یمن  ارلد  تسین و  هنارگمتـس  وا  ناوریپ  تسخن و  هفیلخ  تشادرب  میباـی  یم  رد  ربماـیپ  ینیـشناج  زا  هک  يداـینب  نیا  رب  و 
شیپ رب  ناوت  یم  دـیامیپ  یم  هار  رت  سپ  هک  ار  نآ  تسا و  تسرد  دـنرترب ، هکیناسک  رب  ناـشیا  نداد  يرترب  نارتهک و  شنیزگ  دـنیوگ :

اریز زور  تسایـس  اپ و  یب  یئاه  یـشارت  هزیگنا  هتفاب و  مه  رد  یئاهرادـنپ  یگتخاس و  یئاهزیوآ  تسد  اب  هتبلا  دـینادرگ و  اوشیپ  ناگداتفا 
هن  رترب و  ياه  شنم  هب  هن  دراد و  زاین  ناور  یکاپ  زا  يا  هناشن  هب  هن  نآ  هب  نتخادرپ  هک  تسا  يراک 
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یئاه ماگ  نتـشادرب  الاو و  یئاه  هاگیاپ  هب  هن  اه و  شنیب  اه و  هناشنهب  هن  ناج و  دـنمجرا  ياـه  هیامرـس  هب  هن  هناراوگرزب و  ياـه  يوخ  هب 
دنکفا رود  هب  ار  شیک  ياهروتـسد  مه  رگا  درادن ، تساوخزاب  درآ  اج  هب  هچ  ره  نآ  تسرپرـس  هک  تسا  يراک  و  ادخ ، هار  رد  دنلب  سب 

یمن یئادـج  وا  زا  درادـب و  ياپ  رب  ار  زامن  دوخ  هدوت  نایم  هک  یماگنه  ات  دوش و  یمن  رانک  رب  زاب  تبـسن  راک  هب  ار  يرفیک  ياـه  نیئآ  و 
یگژیو هک  يراک  نینچ  میئوگب  هک  ار  امدراد  یم  زاب  هچ  سپ  يدینـش - ار  نانخـس  نیا  هدرتسگ  هک  دـننک - یمن  هزیتس  يو  اب  دـننیزگ و 

ربمایپ ینیـشناج  هماج  اب  ار  وا  و  میهنب ؟ حارج - هدـیبع  وب  نک - روگ  نآ  نوچمه  یناسک  شود  رب  ار  شنیگنـس  رابنارگ  تسا  نآ  شیاـه 
شیپ دوـخ  رب  راـک  زاـغآ  رد  ار  شهارمه - راـی  اـی  یـسک - نینچ  هـک  دـنک  یم  يریگوـلج  تـسخن  هـفیلخ  زا  يا  هزیگناهـچ  و  میئاراـیب ؟
يارب ار  ماما  هچنامه  دـنناسر ؟ ماجنا  هب  میتشون  رتشیپ  یکدـنا  هک  ار  هچنآ  دـنناوت  یم  اهنتهک  مینیزگرب  ار  یناسک  دـیابن  ارچ  و  دزادـنایب ؟

دنزادرپ یم  وا  راک  هب  هک  یناسک  دوخ و  ناراد  ولج  نایجنایم و  يرای  اب  تساوا  ندرگ  رب  ار  هچنآ  دـنچ  ره  دـنرامگ  یم  نآ  نتـشاد  اپرب 
رگا اسب  هچ  دشاب  هتشاد  ار  اه  شنم  نیا  ياه  هدننامه  یئاورپ و  یب  یئوخدنت و  یتشرد و  یتخس و  رس  هک  یـسک  مه  دیاش  و  درآ . اج  هب 

دور ! رامش  هب  راک  يارب  نارگید  زا  رت  هتسیاش  دهاوخب  زور  تسایس 
رتهک تماما  هک  دننآ  رب  ناسک  رتشیب  دسیون : یم  قفاوم  رد  یـضاق  دنا  هدرک  يوریپ  هفیلخ  زا  ناسک  رتشیب  رترب ، رب  رتهک  نتخدنا  شیپ  رد 

هزیگنا تخانش  یکی  مینآ  دنمزاین  يراک  ره  یتسرپرسرد  هچنآ  نوچ  دشاب  رترب  زا  رت  هتسیاش  تماما  يارب  دیاش  اریز  تساور  رتربندوب  اب 
اـسب هچ  و  دـیامن . یم  راک  هتـسیاب  هچنآ  هب  نتـساخرب  يارب  ورین  نتـشاد  يرگید  دراد و  رب  رد  ار  راک  یهابت  یگتـسیاش و  هک  تسا  یئاه 

هار ود  زین  یهورگ  دشاب ، رتراوتسا  يو  رد  نآياه  یگتسیاب  دراد و  يربهار  اب  يرتشیب  یئانـشآ  تسا  رتمک  وا  رادرک  شناد و  هک  یـسک 
تسا یئاج  رد  شا  هنومن  هتفگ  یناجرج  فیرش  هن و  هنرگو  تساهتسیاب  درادن - رب  رد  یبوشآ  رگا  رت - رب  نتشامگرب  دنا  هتفگ  هدوشگ و 

فقاوم " ج 3 ص 279  حرش  رتهم " . هن  دنهدب و  رتهک  زا  يربنامرف  هب  نت  نایهاپس ، هک 

هحفص 300 ] ] 

درآ درگ  دوخ  رد  شیوـخ  شنم  ندـینادرگ  اـسر  يارب  ار  یئاـه  يوـخ  همه  هک  تسا  سک  نآ  اـهنت  رترب ، زا  اـم  تساوـخ  دـیوگ : ینیما 
دـشاب رتدنمـشناد  میریگب  هک  ار  یـسک  داینب  نیا  رب  ار - يوخ  کی  رد  يرترب  اهنت  هن  تسا - یندش  یمدآ  رد  اه  نآ  ندمآ  دنک  مهارفهک 

هچنآ ندـنادرگ  رد  دسانـش و  یم  رتهبدـیامن  یم  هتـسیاش  ای  هابت  ار  اه  نآهک  یئاه  هزیگنا  دراد و  يرتشیب  یئانیب  زین  یـسایس  ياـهراک  رد 
همه زا  ادخ  روتسد  نتسب  راک  هب  رد  رتداتسا و  اه  یسرداد  رد  رتروالد و  دیآ  نایم  رد  راکیپ  ياپ  اج  ره  رترادیاپ و  تسا  ناگمه  هتسیاش 
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نیا ياه  هدـننام  تسا و  رت  هدنـشخب  همه  زا  دـنا  شیک  وریپ  هک  ینادـنمزاین  هوبنارب  رت و  ناـبرهم  همه  زا  هدوت  ناـناوتان  هب  رت و  تخـسرس 
دنرتراوتـسا رتانیب و  رتاناوت و  نارتهک  یهاگ  دنا  هتـشادنپ  هک  دنام  یمن  نخـس  يارب  یئاج  سپ  دراد  ار  همه  اه  یگنوگچ  اه و  یگتـسیاب 

هک میدرک  نشور  اـم  اریز  دراذـگن  یهت  میدرمـش - هـک  اـه  یگژیو  نآ  اـب  یناـسنا - زا  ار  راـگزور  یتسیاـب  كاـپ  راـگ  دـنوادخ  خـلا و 
ادـج رگیدـکی  زا  تسا و  راوگرزب  نآرق  ياتمه  وا  تساهتـسیاب و  كاپ  دـنوادخ  رب  هک  تسا  ینابرهم  ياـه  هنومن  زا  یکی  وا  نتخیگنارب 

دنیآ . رد  ربمایپ  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن 
هزیگنا نیااب  هک  دندرب  یمن  نامرف  ار  یگتخیگنارب  هاگیاپ  هدنراد  هک  تسا  یئاج  دننامهدنربن  نامرف  يو  زا  نآ  زج  نایهاپـس و  هکمه  نیا 

ار نانآ  شروش  دیاب  هدوت  رگید  هکلب  درک  رانک  رب  هتـشامگ  رب  اه  یتسرپرـس  نیرتالاب  هب  نتـساخرب  يارب  دنوادخ  هک  ار  یـسک  ناوت  یمن 
يوس هب  ار  اهوید  ریت  دیاب  و  دنتشادنپ ، یم  ناشیا  زا  هک  ار  یناسک  ای  ناگتشگ  زاب  شیک  زا  ونایغای  شروش  هک  دنناشن  ورف  هنوگ  نامههب 

دندرک ! باترپ  هدابع - رسپدعس  نایجرزخ - هدرک  رس  يوس  هب  هکنانچ  دننک  باترپ  وا 
شدوخ يارب  ار  ربمایپ  ینیشناج  هک  دیشک  شیپ  يور  نیا  زا  اهنت  ار  نآ  نوچ  دوب  ریذپان  زیرگ  نارتهک ، ندنکفا  شیپ  رد  هفیلخ  تشادرب 

، هتـسناد ناربمایپ  نیرت  كاپ  ناج  هدرمـش و  كاپ  ار  دوخ  دنمجرا  همان  رد  كاپ  راگدنوادخ  هک  دـتفایب  شیپ  یـسک  رب  دـیامنب و  تسرد 
هدینادرگ و  رادروخرب  یئاسر  زا  ار  دوخ  شیک  يو  تسد  اب  هدناوخ  وا  یتسرپرس  ار  يو  یتسرپرس  وا و  زا  يربنامرف  ار  يو  زا  يربنامرف 
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زا وا  يرادـهگن  و  دـهد ، یهاگآ  يو  یئاورنامرف  زا  ار  همه  ات  هدومرف  ار  شربمایپ  هدـناسر ، اـج  نیرتـالاب  هب  ناگدـنب  رب  ار  شیوخ  یکین 
رب شندوب  رتراوازس  يو و  یتسرپرـس  ات  هتـشادرب  اوآ  نامـسآ  یناهن  ياهروتـسد  رگ  وگزاب  هتخانـش ، هتـسیاب  شیوخ  رب  زین  ارمدرم  دنزگ 

، دـنوادخ یتسارب  مدرم  يا  ناه  دـیوگب : رتنوزف  ای  نت  رازه  دـص  نایم  كانمهـس  ینمجنا  رد  دـیامنب و  زین  ناشدوخ - زا  ار - ناگدـنورگ 
تسرپرس یلع  سپ  میوا  تسرپرس  نم  هک  ره  ناشدوخ  زا  مرتراوازس  ناشیا  هب  نم  و  ناگدنورگ ، تسرپرس  نم  تسا و  نم  راگدنوادخ 

دراد . نمشد  ار  وا  هک  نآ  راد  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  نآ  رادب  تسود  ایادخ  راب  تسا ، وا 
یگزیکاپ هن  شدانیب ، یکاپ  یناور و  ياـه  هیامرـس  اـه و  شنمهن  دوب  هدیـشوپ  سک  چـیه  رب  شیاـه  يرتربهن  ربماـیپ ، هداز  رتخد  ود  ردـپ 

هن و  یناملـسم ، رد  یگنهاـشیپ  هدارا و  یـشیدنا و  رود  رد  شا  یماگــشیپ  يرید  هـن  شهاـگیاج ، یگرزب  هاگدازینمادـکاپ و  تـشرس و 
اه . يرترب  همهرد  شناد و  رد  شا  يرترب  ادخ و  يارب  شایناشفناج 

هک نت  ود  نامیپ  اب  ار  رکبوبا  داتفا و  شیپ  رترب  زا  رتهک  دـمآ و  نایاپ  هب  هفیلخ  تشادرب  داینب  رب  شنیزگ  راک  زور ، نیتسخن  نامه  زا  يرآ 
اراکشآ و تسیاب  یم  هک  ار  راک  نیا  و  دنتخانش ، یئاورنامرف  هب  دوبن  یسک  حارج - رـسپ  هدیبعوب  نک - روگ  کی  باطخ و  رـسپ  رمع  زج 
دنداد و نامزاسار  راک  دندوب - هنادازآ  شنیزگ  نارازگ  داینب  هک  نادرم - نآ  نایم  دـندرب و  نایاپ  هب  یناهن  دـنناسر  ماجنا  اب  همه  ربارب  رد 

رشبو  ریضح  رسپ  دیسا  رگم  درکن  يوریپ  نانآ  زا  یسک  زین  زور  نآ  رد 
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هماج یگدیرد  دندروآ و  دورف  رس  ریزگان  دنداتفا  يراز  يراوخ و  هب  ناشیا  اب  یهارمه  زا  يراددوخ  یپ  ردهک  مدرم  هاگنآ  دعـس و  رـسپ 
دـنکفا و هاگترپ  هب  ار  نارگید  دوخ و  ات  دـنتفرگن  ار  نادان  يولج  و  تشذـگ ) راکزا  راک  تخاس =(  هدـنامرد  ار  رگوفر  هک  دـش  نادـنچ 

تسا هارمهاه  يدب  اب  شنیزگ  هک  یتسار  هب  دننیزگرب و  دننکب و  دنهاوخ  هچ  ره  راذگب  تفگ  هک  داتفا  يزور  هب  هدیدمتس  هاوخ  حالـصا 
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دیچ . یهاوخن  روگنا  راخ  زا  و 
، دش شخب  نت  هس  نایم  ام  شیک  هب  هتـسباو  ياهراک  زین  زورنیتسخن  نامه  زا  داتفا و  نغور  رد  شنان  ات  دـنداد  رکبوب  هب  يربنامرف  تسد 
: " تفگ رمع  نم . اب  مه  اهدمآرد  هب  یگدیـسر  تفگ : هدیبع  وب  راذگ و  نم  هبزین  ار  يرواد  تفگ : رمع  تشادرب و  دوخ  يارب  ار  تماما 
ار رمع  رکب و  وب  زین  دوخ  راتفگ  رادنپ و  رد  سک  چیه  ماگنه  نآ  دندروآ " و  یمن  نم  دزن  هب  یشکمشک  زین  نت  ود  دش و  یم  يرپس  هام 

مدیـسر امـش  یتسرپرـس  هب  دراد "  یمرب  زاوآ  ربنم  زارف  رب  دوخ  هک  تسا  رکب  وب  نیا  داد . یمن  يرترب  ناگدنورگ  ياورنامرف  ام  رورـس  رب 
شدوخ ربارب  رد  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  شیوخ  هدوت  زا  هاگنآ  دریگ "  یم  ورف  ارم  هک  تسه  ینمیرها  ارم  متـسین و  امـش  زا  رتهب  هک  نآاـب 

دنزاس  نوگرگد  یتسار  يراوتسا و  هب  ار  شا  یتساک  يژک و  دننک و  يرای 
مک يارب  یلو  هدوب  یلعنآ  زا  یتسار  هب  راک  دناسر  یم  هک  يراد  ور  شیپ  رد  ار  وا  راکـشآ  ياه  هتفگ  هکتسا  باطخ  رـسپ  رمع  نیا  و 
یم نوچ  هک  ینخـس  داینب  رب  ای - دـندرک  رود  تمـس  نآ  زا  ار  يو  هدوب  وا  ندرگ  رب  راکهبت  ناشکندرگ  زا  هک  یئاه  نوخ  يارب  یلاـس و 

ثیغلا هب "  دیرگنب  دوبن - وت  رد  ینارپ  هزم  يوخ  نبا  رگا  دش  یم  هچ  بوخ  تردپ  دروآ : نابز  هب  وا  يور  رد  دنیزگرب  نیشناج  تساوخ 
شراگدرورپ  زا  دوخ  و  يدفص ج 1 ص 168 - هماخ  هب  ناور "  ناراب  مجسنملا = 
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رگا دش و  یم  هارمگ  وا  دوبن  یلع  رگاهک  دید  یم  نانچ  دـنکن و  وربور  يراوشد  چـیه  اب  ار  وا  دـشابن  یلع  رگا  هک  تساوخ  یم  دـنوادخ 
هک اه  تشادرب  نیا  دننامه  يرایسب  دنیازب و  یلع  دننام  دنناوتن  نانز  دیشک و : یم  یئاوسر  هب  شراک  دوبن  رگا  دیدرگ و  یم  دوبان  وا  دوبن 

هاگچیه و  هتـشذگن - مه  راب  کی  يارب  وا  لد  رد  زگره  دناسر  یم  تشذگ و  بایمک "  ياه  هدنام  اج  هب  يالهب "  رد ال  مشـش  دـلج  رد 
وا هب  اه  نآ  زا  هنیمز  کـی  رد  دـشاب  یلع  اـم  رورـس  دـننامه  اـه  يرترب  زا  یکیرد  وا  هک  درذـگب -؟ دـناوت  اـجک  تشذـگ و  دـهاوخن  مه 

دیامنب . زیچان  يو  زا  شا  يرود  ای  هدوب  کیدزن 

ناگمه رب  رمعو  رکبوب  يرترب  رد  يرتو  نخس 

رد تسخن - هفیلخ  همه ، زا  رتشیپ  و  ناشیا - ناگتشذگ  تشادرب  زا  دناهتفایرد و  هچ  ربمایپ  ینیـشناج  زا  هدوت ، نیا  یتسناد  هک  نآ  زا  سپ 
نآ هب  رگید  یهورگ  هدـنکارپ  هک  میرگنب  يرگیدياهرادـنپ  اـب  ار  اـهراتفگ  نیا  يراـگزاسان  اـت  نم  اـب  نوـنکا  یتفاـی  یهاـگآ  هراـب  نیا 

دنتفای  یم  نآ  رد  رایسب  ياه  یگنهامهان  هتبلا  دوبادخ  دزن  زا  زج  رگا  دندیورگ " و 
یم یناتسادمه  ینس و  اه  هدوت  هکنادب  دراگن : یم  ناگدنرگن " ص 2  ناتسوب  نیرظانلا =  هضور  رد  يدادغب  يرتو  دمحم  رسپ  دمحا  " 
نانآ زارادـنپ  زا  رترب  يادـخ  یلع - سپـس  ناـمثع  سپـس  تسا  رکبوبا  مدرم  نیرترب  يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ربماـیپ - زا  سپدـنیوگ 
شیپ رترب  رب  ار  رتهک  هک  تسا  یندـشان  اریز  هدوب  ماگـشیپ  زین  يرترب  رد  هداتفا  شیپ  ربمایپ  ینیـشناج  ردهک  ره  یتسار  هب  و  داب - دونـشخ 

یشرازگ تشادرب  نیا  يرگنشور  يارب  دنشاب ، رترب  هک  دندیزگ  یمرب  ار  یناسک  يرگید - سپ  زا  یکی  یئاوشیپ - رد  ناشیا  اریز  دنزادنا 
وا ینیشناج  داب - دونشخ  يو  زاادخ  رمع - هک  تفگ  اراکشآ  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  رکبوب - نوچ  دیوگ : هکمیریگ  یم  نخس  هولاش  ار 

داب -  دونشخ  يو  زا  ادخ  هحلط - دوش 
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يو زا  ادـخ  رکبوب - يدـینادرگ " ؟ ام  تسرپرـس  ار  تشرد  یئوخ  دـنت  هک  یهد  یم  تراگدرورپ  هب  یخـساپ  هچ  تفگ " : تساـخرب و 
يراد زاب  شیوخ  تشادرب  زا  ارم  هک  يا  هدمآ  يدیئاس و  نم  يارب  ار  تاهنشاپ  ود  يدیلام و  نم  يارب  ار  تنامشچ  تفگ " : داب - دونشخ 

، نخس نیا  و  مدومن " . ناشیا  نایم  رد  دوخنیشناج  ار  وت  نامدرم  نیرتهب  دیوگ  دنک  نم  زا  یشسرپ  نانچ  رگا  ینادرگب ؟ دوخشیک  زا  و 
نایاپ . دنشاب . رترب  هک  دندیزگ  یم  رب  ار  یناسک  يرگید  سپ  زا  یکی  یئاوشیپ ، ردناشیا  هک  دنک  یم  یئامنهار  ار  ام 

ياه شرگن  هورگ و  نیا  ياه  تشادرب  اب  هن  هزات  دبیرفب و  ار  هراچیب  هدوت  زا  نالد  هداس  هک  تسه  یغورد  رادنپ ، نیا  رد  هک  ینیب  یم  وت 
ایوگ رکبوبا - هفیلخ - تشادرب  ابزیچ  ره  زا  شیپ  هن  ناشراکـشآ و  نانخـس  وربمایپ  نارای  راتفر  اب  هن  تسا  راـگزاس  ناشناسانـش  تدـیقع 

تماما هب  وا  زاسپ  نامدرم  نایم  اه و  هدـس  رد  هک  یناسک  رب  مه  هدـنام  ناهنپ  وا  راکمه  نارای  هفیلخ و  رب  مه  هتـشادنپ  یندـشان  ار  هچنآ 
دنتساخرب .

دـنک و وگزاب  ار  نآ  رکبوب  ات  هتـشادن  یهاگآ  نآ  زا  سکچیه  هدوب و  هدیـشوپ  ربمایپ  نارای  رب  تشرد  يوخ  دـنت  درم  نآ  يرترب  اـیوگ  و 
دنت نانآ  هرابرد  دسانـشب  ناشاه  يرترب - زرم  اب  ار  نادرم  ات  هدوبن  يرتو "  ربارب "  رد  باـیمک "  ياههدـنام  اـج  هب  نآ "  خـیرات و  اـیوگ 

نیرتهب رمع  رگا  هکدنادب  دهنن و  رتارف  ياپ  یتسار  هارهاش  زا  شیوخ  راتفگ  رد  دنارن و  نابز  رب  هیاپ  یب  نخس  دنکن ، یئوگ  فازگ  دورن ،
تفگ ! دیاب  دوردب  ار  مالسا  میراد - غارس  وا  زا  هک  یبایمک  ياه  هدنام  اج  هب  همان و  تشذگرس  ابمه  نآ  دشاب - هدوت 

هدولاـش رب  مادـک  ره  هک  تسا  هاوـخبلد  یئاهروتـسد  دریگ و  یم  ار  نآ  زا  يا  هشوـگ  سک  ره  هک  تـسا  اـه  سوـه  اـه و  هتـساوخ  يرآ 
نآ ماما ، ود  نیا  نایم  شجنـس  ياربمینادرگ  یم  يرازفا  ار  وت  تسرد  درخ  ام  کـنیا  دـنور و  یم  نآ  یپ  رد  وکین  مرن و  ناـشاه  شیارگ 

یـسک هچ  دبای و  یم  شیارگ  کی  مادک  يوس  هب  هک  رگنب  ار  شیوخ  درخ  دنیوگ ، یم  نانیا  هک  نآ  میئامن و  یم  زاب  ار  يو  شنم  ام  هک 
نایم ار 
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ياه نامرف  نانز و  اه و  ناج  ناناملـسميدازآ و  هک  دزـس  یم  ار  ود  نآ  زا  کی  مادک  دریگ و  یم  دنویپ  هتـشر  شکاپ  راگدرورپ  دوخ و 
ناشورفمک "  رب  ياو  دوشن "  تفای  ياهدید  وا  يرگداد  يوزارت  رد  رگا  دشاب ؟ وا  تسد  رد  ناشیا  یناهج  نآ  یناهج و  نیا 

ییادخ تشونرس  زا  هفیلخ  تشادرب 

هراشا

هک ینآ  رب  وت  دیـسرپ : دـش و  رکبوب  دزن  هب  يدرم  تفگ : هک  هدروآ  رمع  رـسپ  هللا  دـبع  نابز  زا  ربمایپ "  همان  نیئآ  هنـسلا =  رد "  یئاکلال 
نآ رفیک  هب  ارم  هاگنآو  هدینادرگ  نم  تشونرس  ار  نیا  دنوادخ  ایآ  تفگ : ، يرآ داد : خساپ  تسا ؟ یئادخ  تشونرس  هدیئاز  يزاب  یبسور 

دنکشب و ار  نآ  دبوکب و  تغامد  هبات  مداد  یم  نامرف  دوب  نم  دزن  یسک  رگاادخ  هب  هدیدنگ ... نز  رـسپ  يا  يرآ  تفگ  ؟ دنک یم  هجنکش 
دنک . درخ 

ماجنا يراک  ندمآ  ار  نآ  ایآ  و  تسیچ ؟ هتـسناد  یم  یتسرد  هب  ار  یئادـخ  تشونرـس  ربمایپ  نیـشناج  نیاهک  ینآ  رب  وت  ایآ  دـیوگ : ینیما 
يدب یکین و  هداد و  ار  نآ  ندرواین  اج - هب  ماجنا و  یئاناوت  نآ ، هدننک  هبهک  نیا  همه  اب  هدرمش  یم  يدنوادخ  زاغآ  یب  شناد  رد  یندش 

تسا ؟ هتخاس  راکشآ  ار  نیتسخن  ماجرف  یمود و  ماجنارس  هدناسانش و  وا  هب  مه  ار 
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درازگ یم  شیوخ  دوس  هبدرازگ  ساپس  هکره  میدومن  وا  هب  ار  هار  ود  ام  دنک  یساپسان  ای  درازگب  ساپـسهاوخ  میدومن  یمدآ  هب  ار  هار  ام 
هک ره  و 

هحفص 306 ] ] 

یم ساپـس  شیوخ  دوس  هب  هک  تسین  نیا  زج  درازگبساپـس  هک  ره  تسا  راوگرزب  زاین و  یب  نمراگدرورپ  یتسار  هب  سپ  درک  یـساپسان 
تسا  هدوتس  زاین و  یب  نم  راگدرورپ  یتسار  هب  سپ  درک  یساپسان  هک  ره  درازگ و 

یکی سپ  يدب  هب  هدنهد  نامرف  ناور  ربارب  رد  يراگتسر  ياه  هزیگنا  ندیرفآ  اب  یمدآ و  رد  سوه  درخ و  يربارب  اب  تسه  همه  اه  نیا  و 
دریگ . یم  شیپ  هانگ  هار  شنیزگ  يدب  اب  یکی  دنک و  یم  راک  يادخ  نامرف  هب  دوخ  شنیزگ  یئوکین  اب 

سپ دنا  گنهاشیپ  وکین  ياهراک  رد  ناش  یخرب  دیامن و  یم  يرادیاپ  يراوتـسا و  ناش  یخرب  دنک و  یم  متـسشیوخ  رب  ناشیا  زا  یخرب 
هار هک  ره  سپ  دتفا  یم  یهارمگ  هب  شیوخ  نابز  هب  اهنت  سپ  دش  هارمگ  هک  نآ  دباییم و  هار  شیوخ  دوس  هب  اهنت  سپ  تفای  هار  هک  ره 

شدوخ دوس  هب  درک  يا  هتـسیاش  راک  سک  ره  دوش و  یم  هارمگ  دوخ  نایز  هب  اهنت  سپ  دـش  هارمگ  هک  ره  تسا و  وا  دوخ  دوس  هب  تفای 
هب تخادرپ  نتـسیرگن  لد  هدیداب و  سک  ره  دیدرگ  یم  زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب  سپـس  و  شیوخ ، نایز  هب  دومن  يدـب  هک  ره  تسا و 

متفاـی هار  رگا  ومتفا  یم  یهارمگ  هب  شیوخ  ناـیز  رب  اـهنت  مدـش  هارمگ  رگا  وگب  شیوخ  ناـیز  هب  دوب  روک  هک  ره  تسا و  شدوخ  دوـس 
دیا  هدرک  یئوکن  شیوخ  دوس  هب  دیدرک  یئوکین  رگا  دتسرفنم  رب  نامسآ ) زا   ) مراگدرورپ هک  تسا  یناهن )  ) روتسد نآ  يارب 

هحفص 307 ] ] 

دناد یم  رتهب  هداتفا و  ترپ  وا  هار  زا  سک  هچ  هک  دناد  یم  رتهب  وت  راگدرورپ  یتسار  هب  دیا  هدرک  شیوخ  هرابرد  زین  دیدرک  يدـب  رگا  و 
تسا  راکشآ  یهارمگ  رد  سک  هچ  هدروآ و  یئامنهار  سک  هچ  هک  دناد  یم  رتهب  مراگدرورپ  هتفای  هار  سک  هچ  هک 

ود زا  هزادنا  هچ  شناگدـنب  هک  نیا  هب  كاپ  راگدـنوادخ  یهاگآ  دزاس و  یمن  ریزگان  يراک  ماجنا  رد  ار  یمدآ  یئادـخ  تشونرـس  سپ 
شنیزگ رد  هـن  هچناـنچ  دـهد  ناـنآ  هـب  یناـمرف  هـک  تـسین  نـیا  اـب  راـگزاسان  دــننک  یم  دــب  کـین و  ياـهراک  دــننیزگیم و  رب  ار  هار 
هدوهیب يرادربنامرف  يارب  شاداـپ  هن  دـیامن و  تشز  یناـمرفان ، يارب  یـسک  ندرک  رفیک  نآ - ندوب  اـب  هن - دراذـگ و  یم  يریثاـتناورهار 

تسا .
دنک يدب  یتسه  هدـیدپ  نیرتمک  هزادـنا  هب  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  ار  نآ  شاداپ  دـنک  یکین  یتسه  هدـیدپ  نیرتمک  هزادـنا  هب  سک  ره 

لدرخ هنادکیهزادنا  هب  رگا  دورن و  یمتـس  جیه  سکچیه  رب  سپ  میهن  یم  هنارگداد  ياهوزارتزیخاتـسر  زور  رد  دـبای و  یم  ار  نآ  يازس 
یمتس زورما  دید و  دهاوخهدروآ  تسدب  ار  هچنآ  يازس  سک  ره  زورما  میـشاب  رگـسرامش  ام  هک  تسا  سب  میروآ و  یم  ار  نآ  دشاب  زین 
تـسا هتخودنا  هچ  ره  سک  ره  هب  هاگ  نآ  میرآ و  مهارف  ار  ناش  همه  هک  ریذـپان  ارچ  نوچ و  يزور  رد  دوب  دـنهاوخ  هنوگچ  سپ  تسین 

دورن . متس  ناشیا  رب  دوش و  هداد 
ار هچنآ  هک  دوب  هدنسرپ  زا  اهنت  هانگ ، و  داد ؟ یخساپ  نانچ  هک  دوب  هتفایرد  ار  اه  نیمه  يدنوادخ  تشونرس  زا  زین  ربمایپ  نیشناج  نیا  ایآ 

تساوخیم . ینخس  نانچ  يو  رگا  یلو  تفرگ ؟ هدرخ  يو  رب  هنوگ  نآ  هب  تفایرد و  دیوگب  تساوخ  یم  يو 

هحفص 308 ] ] 
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هتفوک و رد  ارم  ینیب  هک  دوب  وا  دزنیسک  شاک  هک  درک  یمن  وزرآ  دیبوک و  یمن  شا  هلک  رب  ازسان  مانشد و  اب  ار  ریگ  هدرخ  راتفگ  دیوگب 
دنادرگ . زاب  تسرد  هار  هب  ار  درم  دیامنب و  ینشور  هب  ار  دوختساوخ  هکنآ  زا  شیپ  مه  نآ  درخ  هتسکش و 

اج نیا  هب  تسا و  نآ  رگ  وگزاب  شناوریپ  زا  یئاه  هدوت  دایرف  هک  دوب  يزرم  نامه  رد  اهنت  تشونرـس ، زا  ربماـیپ  نیـشناجنیا  تشادرب  اـی 
داد یم  مانشد  ار  يو  هفیلخ  هچ  دوب  اج  هب  ریگ  هدرخنآ  نخـس  ماگنه  نیا  رد  هک  تسادخ  هدیرفآ  ام  ياهراک  همه  میئوگب  هک  دشک  یم 

هن . ای 

ییادخ تشونرس  زا  هشیاع  تشادرب 

ياورنامرف اـم  رورـس  رب  دوخ  ندـیروش  زا  تساوخ  نوچ  هک  تسا  یمود  تشادرب  نیمه  هب  شیارگ  هدیـسر ، هشیاـع  يورتخد  زا  هچنآ  و 
نانز نوچمه  دش و  نوریب  دندوب  هدز  يو  يارب  هک  يا  هدرپ  زا  هنوگ  ارچ  هک  دندرک  شنزرـس  ار  وا  نوچ  دهاوخ و  یـشزوپ  ناگدـنورگ 
یئاه هزیگنا  ار  تشونرـس  دندیزگرب و  نم  يارب  هک  دوب  یتشونرـس  داد : خساپ  تساخرب  یئامندوخ  هب  مالـسا - زا  شیپ  ینادان - راگزور 

هک يوزا  يرگید  نخس  دنچ  ره  تسا  هدروآ  ج 1 ص 16 -. دوخ - خیرات "  رد "  شا  هریجنز  اب  يدادغب  رونخس  ار  شرازگ  نیا  تسه .
هب شندش  راپسهرزا  هشیاع  هاگ  چیه  هورع ، شرازگ  هب  هکدزاس  یم  نادرگرـس  ار  ام  هدروآ  ج 5ص 185 - دوخ - خیرات  رد  يدادغب  زین 

نایفس هتفگ  هب  مدوب و  ایسنم  ایسن  نم  شاک  يا  تفگ  دش  یم  رت  شا  يرـسور  هک  تسیرگ  یم  نادنچ  رگم  درآ  دای  لمج  دادیور  يوس 
دوش . یم  ادج  نانز  زا  هامره  هک  تسا  يدیلپ  نوخ  هتخل  نامه  ایسنم  ایسن  يروث 

ار شا  يرـسور  دیرگب و  نآ  رب  راگزورنایاپ  ات  هک  درمـشیم  نآ  راوازـس  كرتسیهانگ و  ار  دربن  نآ  يوس  هب  شندش  راپـسهر  ایوگ  هک 
نآ هدولاشهک  کنخ  هناهب  تسد  نآ  اب  تسا  راگزاسان  نیا  یلو  میدید  هک  دـنارورپب  لدرد  یئوزرآ  نانچ  دزاس و  رت  شیوخ  گشرـساب 

تفاین . يزیرگ  هار  مانشد  زج  تشاد  وا  هب  دور  هک  یشسرپ  هب  خساپ  يارب  هک  هتفرگ  يا  هفیلخنامه  ای  شردپ  تشادرب  زا  ار 

هحفص 309 ] ] 

دنراگنایب هتسیاب  ار  يو  راک  هک  نآ  میب  زا  دنک  یمن  ینابرق  ربمایپ  نیشناج 

ناـنآ زا  نارگید  هکنآ  میب  زا  دـندرک  یمن  یناـبرق  رمع  رکبوب و  هک  میدروآ  تسرد  یـشرازگ  مود - پاـچ  وا  ص 167  مشـش - دلج  رد 
تسا . هتسیاب  راک ، نیا  هک  دنرب  نامگ  هدرک و  يوریپ 

. میا هدروآ  یگدرتسگ  هب  ار  تسرد  راتفگ  هک  اجنامه  هب  دیدرگ  رب 

یمیلس ناگتشگرب  شیک  زا 

ار دیلو  رسپ  دلاخ  رکبوبا  دندوب ، یناگتشگزاب  نید  زا  نایمیلس  نایم  رد  هک - دنا  هدرک  وگزاب  شردپ - زا  زا  و  هورع - رـسپ  ماشه  نابز  زا 
رمع هب  شرازگ  نیا  تخوسب ، ار  همه  دز و  اه  نآ  ردشتآ  هدرک  درگ  نایاپراچ  ياه  لغآ  رد  ار  نانآ  زا  ینادرم  ات  داتـسرف  ناشیا  رـسرب 
تفگ رکبوب  دهد ؟ هجنکـش  یمارگ  گرزب و  يادخ  هنوگ  هب  ار  مدرم  يدرم  هک  يراذگ  یم  تفگ : دـمآ و  رکب  وب  غارـس  هب  وا  دیـسر و 
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دلاخ ات  دومرفب  سپس  دنک ، نینچ  دوخ  وا  ات  درک  مهاوخن  ماین  رد  هتخاس  هنهرب  شیوخ  شیوخ  نانمشد  يور  رب  دنوادخهک  ار  يریشمش 
درآ . هملیسم  هب  يور  يوس ، نآ  زا 
هرضنلا " ج 1 ص 100  ضایرلا  " 

ادخ و اب  هک  یناسک  دـیوگ : دوخ  دـنمجرا  همان  رد  رادـنپ  زا  رترب  دـنوادخ  اریز  تفای  یئاهر  رمع  يریگ  هدرخ  زا  ناوت  یمن  خـساپ  نیا  اب 
دنور رادرب  ای  دنوش  هتشک  هک  تسا  نیا  ناشیازس  اهنت  دنزادرپ  یم  زیگنا  یهابت  یـشالت  هب  نیمز  يور  رد  دننک و  یم  راکیپ  وا  هتخیگنارب 
نانآ يراوخ  نیا  دـنزاس ، رود  دـننارب و  هدوت  نیمزرـس  زا  ای  دـنربب  پچ ) زا  يرگید  تسار و  زا  یکی   ) ار ناشیاپ  کـی  تسد و  کـی  اـی 

هیآ 33 ) هدئام - هروس 5 -  ) دننیبیم گرزب  يا  هجنکش  زین  رگید  ناهج  رد  یتیگ و  رد  تسا 

هحفص 310 ] ] 

شتآ راگدرورپ  زج  تفگ : داد و  زیهرپ  يزوسمدآ  زا  هک  هدیسر  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ربمایپ - زا  تسرد  یشرازگ  و 
رفیک تفگ : و  دریگ . راک  هب  ار  شتآ  نداد ، رفیک  يارب  دناوت  یمن  دـنوادخ  زج  هک  یتسار  هب  تفگ : و  دـهد . رفیک  شتآ  هب  دراین  یـسک 

یم یهاوگ  هک  یناملـسم  تفگ : شدیـشکب و  دـنادرگب  ار  دوخ  شیک  هک  ره  تفگ : تسانآ و  راـگدرورپ  روخ  رد  اـهنت  شتآ  هب  نداد 
اب هزیگنا : هس  نیا  زا  یکی  هب  رگم  تخیر  ناوت  یمن  ار  يونوخ  تسوا ، کیپ  دمحم  یتسار  هب  تسین و  هناگی  يادخ  زج  يدنوادخ  دهد 
یم هتشک  زین  وا  هک  دنک  راکیپ  وا  هتخیگنارب  دنوادخ و  اب  هدش  نوریب  هک  يدرم  دوش و  یم  راسگنـس  هک  دیامن  يزاب  یبسور  نز ، نتـشاد 

دوش . یم  هتشک  وا  ربارب  رد  دشکب و  ار  یسک  هک  نآ  موس  دوش ، یم  رود  هدنار و  هدوت ، نیمزرس  زا  ای  دور  یم  رادرس  رب  ایددرگ 
حیباصملا " ص 300   - هاکشم هنسلا " ج 2 ص 59 "  حیباصم  دواد " ج 2 ص 219 " وبا  ننس  " 

ره دـنک و  ناشیارب  یئاه  لادوگ  هکلبدوبن  يزوسمدآ  درک  وا  نارای  ابـس و  رـسپهللا  دـبع  اب  يو - رب  دورد  ناگدـنورگ - ياورناـمرف  هچنآ 
هدنیارـس رانید ، رـسپ  رمع و  هتفگ  هب  دندرم و  ینهد - رامع  هتفگ  هب  ات - درک  دود  زا  رپ  ار  اه  لادوگ  هاگ  نآ  داد  هار  يرگید  هب  ار  مادـک 

تفگ : يا 
دنک  یم  نم  گنهآ  دهاوخ  اجک  ره  گرم  " 

دیامنن نم  گنهآ  لادوگ  ود  رد  دنچ  ره 
دنزورفارب . یشتآ  مزیه و  هک  هاگنآ 

هحفص 311 ] ] 

 " تسین مه  رادرب  هیسن  ینیب و  یم  هدامآ  ار  گرم  اجنآ 
زا ریشمشنیا  اریز  ربمایپ ، راکشآ  روتسد  ربارب  رد  تسا  هیاپ  یب  ینخـس  نایاپ "  ات  ... دنوادخ هک  ار  يریـشمش  تفگ " : رکبوبا  هک  زین  نیا 

ياه يراتفرگ  كانمهـس و  ياه  یتخـس  همه  نآ  اب  دیـشک ؟ رد  هب  ماین  زا  ار  غیت  نیا  كاپ  دـنوادخ  یک  هزات  هدوبن و  رتایوگ  يو  نانخس 
هریونرـسپ و کـلام  هفینح و  راـبت  ناـج  هب  یئاوـسر  اـب  هک  شرگید  زور  رد  هچ  هدروآ و  راـب  هب  زور  نآ  رد  هچ  هـک  زیچ  ره  زا  رتراوـشد 

نآ رب  ار  شنادناخ - يو و  رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب  نایمیذـج ، اب  يو  يراتفر  هک  رت  شیپ  زور  رد  هچ  داتفا و  وا  هداوناخ 
دوب . هتفرگرب  درگ  یماین  نوچمه  ارریشمش  نیا  هک  یئاه  یئاوسر  اه و  یگدیدرد  هنوگ  نیمه  هب  دیوج و  يرازیب  يو  زا  هک  تشاد 
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دنازوس یم  ار  هاجف  ربمایپ  نیشناج 

دمآرد و رکبوب  رب   - تسا فافخ  رسپ  هریمع  رسپ  لیلاب  دبع  رسپ  هللادبع  رـسپ  سایا  نامه  و  دنتفگ - یم  هاجف  ار  وا  هک  نامیلـس  زا  يدرم 
، هد نم  هب  یئاپراچ  نک و  ما  يرای  منک  راکیپ  دنا  هتشگ  زاب  ام  هار  زا  هک  یناشیک  دب  اب  یتسار  هب  مهاوخ  یم  مناملسم و  نم  تفگ  يو  هب 

ناگتـشگزاب شیک  زا  ناناملـسم و  ياه  یئاراد  هداتفا  مدرم  هب  دش و  نوریب  وا  داد ، يو  هب  يزورفا  گنج  هدـناشن  یئاپراچ  رب  ار  وا  رکبوب 
وبا رـسپ  هبجن  ار  وا  هک  دوب  نایدیرـش  زا  يدرم  وااب  دـیناسر و  یم  دـنزگ  درک  یم  يراددوخنداد  زا  ار  سک  ره  تفرگ و  یم  ناشیا  زاار 
دمآ نم  دزن  رادنپ  نیا  اب  هاجف  ادخ  نمشد  یتسار  هب  تشون : زجاح  رسپ  هفیرط  هب  دیسر  رکبوب  هب  شراک  شرازگ  نوچ  دنتفگ  یم  ءاثیملا 

مه يرازفا و  گنج  ار  وا  نم  دنک  دربن  دنا  هتـشگ  زاب  مالـسا  زا  هک  یناسک  اب  ات  مزاس  دـنمورین  ار  وا  تساوخ  نم  زا  تسا و  ناملـسم  هک 
ناناملسم و ياه  یئاراد  هداتفا  مدرم  ناج  هب  ادخ  نمشد  هک  دیسر  نم  هب  ریذپان  ارچ  نوچ و  یشرازگ  سپس  مداديراوس و  يارب  يروتس 
وا يوس  هب  يراد  هارمه  هک  ناناملسم  زا  یناسکاب  وت  کنیا  دشک ، یم  دیامن  يراگزاسان  وا  اب  هک  ره  دریگ و  یم  ار  ناگتشگزابشیک  زا 
رد هنایم  رد  یئاه  يزادـناریت  دنتـسویپ  مه  هب  مدرم  نوچ  دـش و  وا  رـس  رب  هقیرط  يرآ . نم  دزن  هب  ینک و  ریگتـسد  اـی  یـشکب  ار  وا  اـت  ور 

ادـخ هب  تفگ  هفیرط  هب  دـید  ار  ناناملـسم  يرادـیاپ  هاجف  نوچ  دـیدرگ و  هتـشک  دروخ  وا  هب  هک  يریت  اب  ءاـثیملا  وبا  رـسپ  هبجن  تفرگ و 
رگا تفگ : وا  هب  هفیرط  میاورنامرف  وا  يوس  زا  زین  نم  یئاورنامرف و  رکب  وب  يوس  زا  وت  یتسین  نم  زا  رتراوازـس  راـک  نیا  يارب  وت  دـنگوس 

رکبوب دزن  هب  نوـچ  دـش و  نوریب  يو  اـب  تفریذـپبوا و  میوـش . رکبوـب  دزن  هب  مه  اـب  اـت  راذـگ  نیمز  رب  ار  کـنج  رازفا  یئوـگ  یم  تسار 
هک اجنامه  هب  ار  وا  هفیرط  دـنازوسب  شتآ  هب  ار  يو  اجنآ  رد  دوش و  نوریب  عیقب  يوس  هب  وا  اب  زجاح  رـسپ  هفیرط  اـت  دومرفب  يو  دندیـسر 

زامن  ناگدرم  رب  ای  ناراب  تساوخرد  يارب 
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یـشتآ دندرازگ  یم  زامن  هنیدم  مدرم  هک  یئاج  رد  يربط : هتفگ  هب  دـنکفا و  نآ  نایم  رد  ار  وا  تخورفا و  رب  یـشتآ  ود  رب  دـندناوخ  یم 
ار وا  ياه  تسد  ریثک : نبا  هتفگ  هب  دنکفا و  شتآ  نایم  هتسب  ار  وا  ياپ  تسد و  سپسو  تخیر  نآ  رب  رایسب  مزیه  تخورفا و  رب  يو  يارب 

تخوسب . دنکفا و  شتآ  نایم  هب  هتسب  اپ  تسد و  ار  وا  تسب و  شندرگ  تشپ 
نانچ هاجف  هزات  تسین و  اور  شتآ  هب  یسک  ندنازوس  ندرک و  هجنکـش  میتفگ : رتشیپ  هک  تسا  نامه  هراب  نیا  رد  ام  نخـس  دیوگ : ینیما 
داـینب رب  دـنچ  ره  تسیرگن - یم  وا  هب  شریذـپ  هدـید  اـب  داد  وا  هب  روتـس  حالـس و  هک  يزور  رد  زین  هفیلخ  تسا و  ناملـسم  هک  دومن  یم 
ماگنه نآ  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  دوب  هناراکه  زب  دـش  راکـشآ  يو  تسد  زا  هک  يراک  دیـسر  هفیلخ  هب  هک  ریذـپان  ارچ  نوچ و  یـشرازگ 

يراگزاسان رس  زا  ات  دزن  هفیرط  ربارب  رد  یفال  نینچ  دزیهرپب و  ماین  رد  نآ  ندرب  ورف  زا  هفیلخ  ات  دوب  هدماین  رد  هب  ماین  زا  دنوادخ  ریـشمش 
شراک نیا  زا  گرم  زور  رد  رکبوب  دوخ  هک  دوب  اه  نیمه  يارب  دیاش  دراذگن و  ياج  رب  نآ  زا  یناشن  ربمایپ  دنمجرا  راکشآ و  روتـسد  اب 

ینیب . ات  شاب  دروآ و  میهاوخ  ار  نآ  تسرد  شرازگ  دهاوخ  رادنپ  زا  رترب  يادخ  رگا  هک  دش  نامیشیپ 
دوب دهتجم  رکبوبا  دسیون " : یم  فقاوم "  رد "  هفیلخ  زا  ینابیتشپ  هب  هک  تشاد  دیاب  یجیا  دضعیضاق  زا  تفگـش  نارازه  تفگـش و  و 

یتشاد رب  ناروشناد  نایم  رد  رگم  تسین  يا  هنیمز  اهاج  رتشیب  رد  دریگ و  همانرب  ار  شیوخ  تشادرب  هتخادنا  راک  هب  ار  هشیدنا  دـیاب  یم  و 
هک هدیـسر  تشادرب  نیاهب  شا  هشیدـنا  نتـشاد  او  شالت  هب  زا  سپ  رکبوب  هک  هدوب  نآ  زا  هاجف  ندـنازوس  تسا و  هدوت  دز  ناـبز  هک  دراد 
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رب یـسک - نینچ  تشگ  زاب  وتسا  نآ  نمـشد  ناهن  رد  دـهد و  یم  ام  شیک  زا  يوریپ  هب  شیامن  نوچ  تفریذـپ  دـیابن  ار  يو  تشگزاـب 
. " تسین تسرد  اه - تشادرب  نیرت  تسرد  داینب 
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: " دسیون یم  صرد 482  هتساخرب و  هفیلخ  زا  ینابیتشپ  هب  اه "  یئامن  زاب  يرگنشور  دیرجت =  حرش  رد " هدمآ و  یچـشوق  زین  وا  زا  سپ 
ياه هدننام  هک  هداد  يور  ادخ  نامرف  هب  ندیسر  يارب  هشیدنا  ششوک  رد  هکهدوب  یـشزغل  شا  هدولاش  هدنازوس  شتآ  هب  ار  هاجف  هک  نیا 

دهد . یم  يور  اهاج  نیا  رد  ناسک  همه  ياربنآ 
هزات تسا  نآ  رگـشیامن  ربماـیپ  هماـن  نیئآ  ادـخ و  هماـن  هک  يراکـشآ  روتـسد  ربارب  رد  هک  یـسک  زا  هب  هب  نک  هیرگ  اـی  دـنخب  ناوخب و  " 

! دیچیپ یم  رس  دنوادخ  نیئآ  زا  هک  يدهتجم  رب  نیرفآ  دسرب و  اجک  هب  هک  دراد  یم  او  شالتهب  ار  شا  هشیدنا 

کلام ناتساد  رد  هفیلخ  روتسد 

هراشا

هتخاس و هدنکارپ  ار  اجنآ  مدرم  هریون  رسپ  کلام  اریز  تفاین ، ار  یسک  دمآدورف و  اجنآ  رد  ات  داتفا  هار  هب  حلاطبگنهآ  هب  دیلو  رسپ  دلاخ 
نآ رد  نم  میتفاین و  يراگتـسر  میدومن و  یتسـس  ام  دندناوخ و  راک  نیا  نتفریذپ  هب  ار  ام  نایعوبری  دوب : هتفگ  هتـشادزاب و  ندمآ  درگ  زا 

هورگ نیا  ینمشد  زا  دنیاپ  یمن  ار  راک  زرم  مدرم  هاگ  ره  دیآ و  یم  نانآ  تسد  هب  راک  یتخـس ، چیه  یب  یمرن و  اب  هک  مدید  متـسیرگن و 
حاطب رد  ماگ  دـلاخ  نوچ  دـندش ، هدـنکارپ  تساوخ  یم  هکنانچ  ناشیا  دـیهن . هار  رد  ياپ  نارگید  نوچمه  دـیوش و  هدـنکارپ  دـیزیهرپب ،

يراددوخ رگا  دنرآ و  وا  دزن  هب  دریذـپن  ار  هک  ره  دـنهد و  رد  یناملـسم  گناب  ات  دومرفب  داتـسرفب و  ار  نایهاپـسزا  یئاه  ناکی  تشاذـگ 
نینچ زین  هورگ  نآ  رگا  دـنرادرب و  هماـقا  ناذا و  ياوآ  دـندمآ  دورف  یئاـج  رد  نوچ  دوب  هدرک  شرافـس  ار  ناـشیا  رکبوب  دنـشکب و  دـنک 

رت تخس  ندنازوس و  زا   - ناشیا نتشک  رد  اه  هویش  همه  نتسب  راک  امغی و  زج  تسین  يا  همانرب  جیه  هنرگو  دنرادب  نانآ  زا  تسد  دندرک 
هنرگ دیریذپب و  ناشیا  زا  يرآ ، دنتفگ  رگا  هن ، ای  دیهد  یم  تاکز  ایآ  هک  دیسرپب  دنتفگ ، وکین  خساپ  ار  یناملـسم  ياوآ  مه  رگا  نآ - زا 

زین وا  اـب  هارمه  دـندروآ و  يو  دزن  هب  ار  هریون  رـسپ  کـلام  نایهاپـس ، سپ  رگید - ینخـس  چـیه  یب  لواـپچ - زج  دـیئامنن  یـشنکاو  جـیه 
رابت  زا  یهورگ 
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نانآ زا  هداتقوب  رگـسل ، نایم  رد  دـش  داهنـشیپ  ینوگانوگ  ياهشور  نانآ  هرابرد  سپ  رفعج - نیرع و  ودـیبع  مصاع و  زا  یعوبری - هبلعث 
روتسد دنداد  مه  اب  ازاسان  ياهداهنشیپ  نانآ  هرابرد  نوچ  دنداتسیا و  زامن  هب  هتشادرب و  هماقا  ناذا و  هب  زاوآ  ناشیا  دنداد  یهاوگ  هک  دوب 

دلاخ دش  یم  رتدرس  تشذگ  یم  هچره  داتـسیا و  تسناوت  یمن  نآ  ربارب  رد  سکچیه  هک  دوب  درـس  یبش  دننک ، دنب  رد  ار  نانآ  دش  هداد 
اب ار  اوئفدا  هژاو  ناینانک  ناـبز  رد  یلو  دـیناشوپبمرگ  هماـج  ار  شیوخ  نایدـنب  مکارـسا )=  اوئفدا   ) تشادرب گـناب  اـت  دومرفب  اریچراـج 
يا هتـساوخ  وا  هک  نآ  اب  دـهدب  راتـشک  نامرف  دـهاوخ  یم  هک  دـنتفایرد  ناـنچ  زین  نخـس  نیا  زا  دندرمـش و  یم  ربارب  نتـشک ، هب  روتـسد 
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نوریب دینشب  ار  دایرف  هک  دلاخ  تشکب و  ار  کلام  روزا  رـسپ  رارـض  و  دنتـشکب ، ار  ناشیا  سپ  مرگ ، هماج  رد  ناشیا  ندناشوپزج  تشادن 
، دنیـشن هناشن  رب  تسد  ریت  هک  تسا  نانچ  دهاوخ  يراک  دـنوادخ  نوچ  تفگ  وا  دـندوب و  هدـناسر  ماجنا  هب  ار  راتـشک  نایهاپـس ، و  دـش ،
 " رد تشذـگب و  هدـمآ  مشخ  رـس  رب  تشاد و  زاب  ار  وا  دـلاخ  تسا ؟ وت  راک  نیا  تفگ  هداـتق  وبا  تفرگب و  ار  میمت  ما  کـلام  نز  دـلاخ 

راتفگ ار  وا  دنتفگ  نخـس  دـلاخ  اب  کلام  راک  رد  دـندوب و  اجنآ  رد  يراصنا  هداتق  وبا  رمع و  رـسپ  هللا  دـبع  هک  هدـمآ  ادـفلا "  وبا  خـیرات 
رگا دنکن  اهر  ارم  ادـخ  تفگ  دـلاخدنک  يرواد  ام  هرابرد  دوخ  وا  ات  تسرف  رکبوب  دزن  هب  ارام  دـلاخ  تفگ : کلامو  دـمآ  شوخان  ناشیا 

دز . ار  ندرگ  هدمآ  شیپ  روزا  رسپ  رارض  مرادرب و  وت  زا  تسد 
رد وا - رمع  داد  خـساپ  وا  درک و  نخـس  رایـسب  يو  اب  هنیمز  نیا  رد  دراد " و  هارمه  هب  متـس  بوشآ و  دـلاخ ، غیت  تفگ " : رکبوب  هب  رمع 
رب دنوادخ  هک  ار  يریشمش  نم  اریز  نک  هاتوک  دلاخ  نوماریپ  رد  وگتفگ  زا  ار  تنابز  هدیزغل ،  - هتسیاش یئاج  هب  ادخ  نخـس  ندنادرگزاب 
هب نوچ  دوب : نیا  شنایهاپـس  رکبوب  ياه  شرافـس  زا  نارگید - يربط و  هتفگ  هب  و - منک . یمن  ماین  رد  تسا  هدومن  هنهرب  ناشیکدب  يور 

دنراد و یم  دنسپان  ار  زیچ  هچ  دیسرپب  ات  دیرادب  نآ  نادنوادخ  زا  تسد  دیدینـش  اج  نآ  زا  زامن  گناب  دیدش و  کیدزن  مدرم  ياه  هناخ 
زامن  گناب  رگا 
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ثراح هداتق - وبا  تسا  ناناملسم  زا  کلام  داد  یهاوگ  هک  یناسک  زا  یکی  دینازوسب ، دیشکب و  دینک و  امغی  دیزاتب و  وس  ره  زا  دیدینـشن 
نآ ناشیا  نوچ  تفگیم  و  دنکن ، یهارمه  دیلو  رسپ  دلاخ  اب  یگنج  چیه  رد  رگید  تسب  نامیپ  يادخ  اب  نآ  زا  سپ  هک  دوب  یعبر - رسپ 

رگـشرازگ  ) دـندرب رازفا  گنج  هبتسد  هورگ  نآ  رظن  ریز  رد  دـنتخود  ناشیا  رب  مشچ  بش  یکیرات  ناـمه  رد  هتفرگ و  رب  درگ  ار  هورگ 
رازفا گنجارچ  امـش  دـنتفگ  دـیا  هتـشادرب  رازفا  گنج  ارچ  سپ  میتفگ  میناملـسم  مه  ام  دـنتفگ  ناـنآ  میناملـسم ، اـم  میتفگ : اـم  تفگ ):

ام هاگنآ  دنداهنب و  ار  رازفا  گنجسپ  تفگ ): رگشرازگ  ، ) دیهن نیمز  رب  ار  رازفا  گنج  دیئوگ ، یم  هک  دینانچ  رگا  میتفگ  دیا ؟ هتـشادرب 
نامگ هتفگ "  يو  اب  شیوگتفگ  رد  هک  دروآ  ار  هناهب  نیاکلام  نتـشک  يارب  دـلاخ  دنداتـسیا و  زامن  هب  ام  اب  مه  ناشیا  میدرازگ و  زامن 
شیپ ار  يو  هاگنآ  يرامش " ؟ یمن  دوخ  تسود  ار  وا  رگم  خساپ " : وا  " و  دشاب هتفگ  نانچ  نینچ و  زج  ربمایپ )  )= امش تسود  منک  یمن 

دزب . ار  شنارای  دوخ و  ندرگ  هدنکفا 
رب ادـخ  نمـشد  تفگ ": درک و  زارد  نخـس  تخادرپ و  راتفگ  هب  رکبوب  دزن  وا  هرابرد  دیـسرب  باـطخ  رمع  هب  ناـشیا  ندـش  هتـشک  نوچ 
نت رب  يا  هماج  داهن ، دجسمهب  ياپ  ات  دیسرب  هار  درگ  زا  دیلو  رسپدلاخ  دیهج "  شنز  رب  سپس  تشکب و  ار  وا  ، درک متـس  ناملـسم  يدرم 

هدروآ و رد  هب  رـس  نآ  هنایم  زا  ریت  دنچ  هک  دوب  هتـسب  رـس  رب  يرایتسد  هدناشن و  نآ  رب  نهآ  گنز  هتـشذگ ، ياه  یـشوپ  هرز  هک  تشاد 
: تفگ سپـس  تسکـش و  دیـشک و  نوریب  يو  هالک  زاار  اهریت  تساخرب و  وا  يوس  هب  رمع  دـمآرد  دجـسم  هب  نوچ  درک ، یم  یئامندوخ 

رسپ دلاخ  تشک . مهاوخ  تدوخ  ياه  گنس  اب  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  يدیهج  شنز  رب  سپس  یتشکار و  ناملسم  يدرم  یئامن ؟ یم  دوخ 
دمآ رد  يو  رب  نوچ  دـمآ  ردرکبوب  رب  اـت  دـشیدنا  یم  رمع  نوجمه  واهراـبرد  مه  رکبوب  هک  تسناد  یم  دادیمن و  يو  هب  یخـساپ  دـیلو 

رگشرازگ . ) تفرگ هدیدن  دوب  هداد  ماجنا  گنج ، نآ  رد  هچ  ره  تفریذپب و  يو  زارکبوب  تساوخ  شزوپ  تفگ و  زاب  وا  يارب  ار  شرازگ 
دجسم  رد  رمعماگنه  نآ  دش ، نوریب  تخاس  دونشخ  شیوخ  ار  رکبوب  نوچ  دلاخ  تفگ ):
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وا اب  سپ  هدش  دنسرخ  يو  زا  رکبوب  تسناد  رمع  تفگ ): رگـشرازگ   ) يآ نم  يوس  هب  یم )  ) هلمـش ما  رـسپ  تفگ  وا  دلاخ  دوب و  هتـسشن 
دمآ . رد  شیوخ  هناخ  هب  تفگن و  نخس 

هـس ياج  هب  ار  هدیرب  ياهرـس  نآ  نایهاپـس ، دنراد و  وم  همه  زا  شیب  هک  دوب  یناسک  زا  مدرم  نایم  رد  هریون  رـسپ  کلام  تفگ : دیوس  و 
گید رد  هچنآ  هک  کلام  رس  زج  دیـسر ، هرهچ  تسوپ  هب  هتـشذگ  نآ  ياهوم  زا  شتآ  رگم  دوبن  يرـس  چیه  دنداهن و  اه  گید  ریز  هیاپ 

دسر . هرهچ  تسوپ  هب  شتآ  تشاذگن  يو  تشپ  رپ  رایسب  ياهوم  اریز  تشادن  هار  هرهچ  تسوپ  هب  شتآ  زونهو  تخپ  دوب 
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ریز رجآ  ياج  هب  ار  شرس  ات  دومرفب  دلاخ  دش  هتشک  نوچ  دوب و  تشپ  رپ  شرس  ياهومیتسار  هب  هریون  رسپ  کلام  تفگ  مه  باهش  نبا 
تخپ . دادیم  شتآ  هب  اهوم  هک  یئورین  اب  دوب  گید  رد  هچنآ  دبای  هار  رس  رانک  هشوگ و  هبشتآ  هک  نآ  زا  شیپ  یلو  دنداهن  گید 

وا هریت  زا  هک  ار  یناسک  ات  درک  تساوخرد  دمآ و  رکبوب  غارـس  هب  وا  نوخ  يوجتـسج  رد  کلام - ردارب  هریون - رـسپ  ممتم  تفگ  هورع  و 
تفگ یم  دزاس و  رانکرب  مه  ار  دلاخ  هک  تساوخ  یم  يراشفاپ  اب  رمع  تشون و  هراب  نیا  رد  يزیچ  يو  دننک  دازآ  دـنا  هتفرگ  یگدرب  هب 

ماین رد  هدومن  هنهرب  ناشیک  دب  يور  رد  دنوادخ  هک  ار  ریشمش  رمع  هن  داد  خساپ  وا  تسا و  هارمه  متس  بوشآ و  اب  يو  ریشمش  یتسار  هب 
منک . یمن 

هحفص 319 ] ] 

نآ زا  سپ  دوبن و  وا  زا  رترب  یئابیز  رد  هک  داتفا  هداتفا  کلام  نز  هب  دلاخ  مشچ  هک  هدرک  شرازگ  اه "  نومنهار  لئالدلا =  رد "  تباث  و 
موش . یم  هتشک  وت  يارب  نم  ینعی  یتشک  ارم  وت  تفگ  شرسمه  هب  کلام 

ادخ  هریون - رسپ  کلام  دنسیون : یم  يدیبز  ادفلا و  وباو  ریثا  نبا  يرشخمز و 
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تا هرهچ  یئابیز  اب  ینعی "  یتشک  ارم  وت  تفگ : شیوخ  رسمه  هب  دش  هتشک  دیلو  رـسپ  دلاخ  تسد  هب  هک  يزور  رد  داب - دونـشخ  يو  زا 
- شرـسمه نتـشک  زا  سپ  دلاخ - دوب و  يور  وکین  ابیز و  يو  نوچ  منک "  يرادساپ  ینابیتشپ و  وت  زا  دـیاب  هک  ارچ  يداد  نتـشک  هب  ارم 

دنا : هتفگ  هراب  نیا  رد  تساد و  شوخان  ار  نیا  رمع  رسپ  هللا  دبع  تفرگب  ار  يو 
هدشن کشخ  ام  نوخ  زونه  هک  تسا  یتسرد  هار  رد  ایآ  " 

" ؟ دوش داماد  ون  زا  همامیرد  دلاخ 
دنزبار کلام  ندرگ  ات  دومرفب  ار  رارـض  دلاخ  هک  هدـمآ  ج 7 ص 165 - هدـش - پاچ  لماکلا "  راـنک "  رد  هک  هنحـش  نبا  خـیرات  رد  و 

زا وت  نتـشگزاب  هکلب  تفگ  دلاخ  سپ  دوب - ابیز  رایـسب  اریز  تشک - ارم  هک  تسا  نیا  تفگ  دلاخهب  دنکفا و  شرـسمه  هب  یهاگن  کلام 
نیا رد  يدعس  ریمن  وبا  دز و  ار  شندرگ  سپ  نزب  ار  شندرگ  رارض  تفگ : دلاخ  مناملسم . نم  تفگ : کلام  داد ، نتشک  هب  ار  وت  مالـسا 

دیوگ : هراب 
: وگب دندیدرگ  ناروتس  مس  لامیاپ  هک  یهورگ  هب  " 
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دش . زارد  رایسب  بشنیا  کلام  زا  سپ 
دنارذگ . ار  بش  وا  يوناب  هب  يزارد  تسد  اب  دلاخ 

دیناورپ . یم  لد  رد  ار  یسوه  نینچ  مه  رتشیپ  زا  هک  ارچ 
تخادرپ  ینارسوه  هب  دیامن  يراد  دوخ  دنادرگب و  يوس  رگید  هب  ار  سوه  راسفا  هکنآ  یب  دلاخ 

 " 0 ناگدرم نایم  رد  يا  هدرم  زیچ  چیه  یب  ونز  یب  کلام  دیناسر و  زور  هب  نز  اب  ار  بش  وا 
تفگ رکبوب  نزبشا  هنایزات  هدومن ، يراک  يدیلپ  نز  نآاب  دلاخ  یتسار  هب  تفگ  رکبوب  هب  رمع  دیسر  رمع  رکبوب و  هب  شرازگ  نیا  نوچ 

رد  وا  هن  تفگ  شکب  ار  يو  یناملسم  واتفگ  هدیزغل  هتسیاش - یئاج  هب  ادخ  نخس  ندنادرگزاب  رد  وا  هن 
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ماین رد  هدومن  هنهرب  ناشیا  يور  رد  دنوادخ  هک  ار  يریـشمش  نم  رمع  تفگ  سپـس  هدیزغل  هتـسیاش - یئاج  هب  ادخ  نخـس  ندـنادرگ  زاب 
ج 1 ص 158- دوخ - خیرات "  رد "  ادفلا  وبا  زین  ار  اه  نیا  دورس و  يو  كوس  رد  يرایـسب  ياه  هماکچ  ممتم - کلامردارب - منک ، یمن 

تسا . هدرک  دای  یگدرتسگ  اب 
نآ وا  هک  نک  راسگنس  ار  دلاخ  تفگ : رکبوب  هب  هدومن و  يریگتخـس  هراب  نیا  رد  رمع  هک  هدمآ  ج 2 ص 233  سیمخلا ، خیرات  رد "  و 

- هتـسیاش یئاج  هب  ادخ  نخـس  ندنادرگ  زاب  رد  وا - منک ، یمننینچ  ادخ  هب  تفگ  رکبوب  تسا  رفیک  نیا  راوازـس  هدرمـش و  اور  ار  اهراک 
هک ار  يریـشمش  تفگ  رکبوـب  دـشکب  يو  راـک  يارب  ار  دـلاخ  هک  درک  داهنـشیپ  رکبوـبا  هب  رمع  هدـمآ : فـقاوم "  حرـش  رد "  هدـیزغل و 

اروت ناـهانگ ، نیا  يارب  موش  راـک  تسرپرـس  نم  رگا  تفگ  دـلاخ  هب  رمع  منک و  یمنماـین  رد  هدومن  هنهرب  ناـشیک  دـب  يور  ربدـنوادخ 
تخاس . مهاوخ  راتفرگ 

يو راتفر  يارب  شنداتفا و  شیپ  يارب  رگم  مدومنن  شنزرـس  ار  دلاخ  نم  تفگ  رمع  هک  هدمآ  رکاسع " ج 5 ص 112  نباخیرات  رد "  و 
نیا رد  وداد  یمن  سپ  باـسح  رکبوبا  هب  درک و  یم  شخب  نارگناوت  ناـیم  رد  داـتفا  یم  دـلاخ  تسد  هب  يزیچ  نوـچ  اریز  اـه ، یئارادرد 

ار وا  نز  هدولآ و  هریون  رـسپ  کـلام  نتـشک  هب  تسد  دومن ، یم  رکب  وب  تشادمـشج  زا  رود  یئاـهراک  داـتفا و  یم  شیپ  رکبوـب  رب  هنیمز 
داهنـشیپ هریون  رـسپ  ممتم  هب  تشادـن و  شوخ  ار  اه  نیا  رکبوب  تفرگ و  ار  هرارم  رـسپ  هعاـجم  رتخد  تخاـس و  هماـمی  مدرم  اـب  تفرگ و 

زا ار  نآ  ياه  هدننام  اهراک و  نیمه  زین  رمع  دیدن و  تسرد  ار  واندرک  رانکرب  یلو  دـنک  اهر  ار  کلام  نزات  دومرفب  دـلاخ  داد و  اهبنوخ 
درمش . یم  دنسپان  دلاخ 

تفرگ ناوت  دلاخ  زا  رکبوب  ینابیتشپ  يارب  هک  ییاه  هدرخ 

دنرگنب : دمآ  شیپ  نیا  رد  هنانیب  کیراب  زادنا - مشچ  ود  زا  هک - دزسیم  ار  نارگشهوژپ  دیوگ : ینیما 
مالـسا هب  هتـسباو  اردوخ  سک  ره  هک  دـمآ  مهارف  يو  تسد  هب  هک  یئاسرف  ناوت  ياه  يزور  هریت  دـلاخ و  گرزب  ياـه  يراـکهبت  : کـی

هب  ندولآ  زا  ار  شیوخ  نماد  دسانش 

هحفص 322 ] ] 
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هتخیگنارب هب  ادخ و  هب  سک  ره  تسا و  راگزاسان  ربمایپ  دنمجرا  همان  نیئآ  راوگرزب و  نآرق  ياوآ  اب  اریز  دراد - یم  رانک  رب  اهراک  نانچ 
نارتش نوچمه  ار  وا  هک  تسا  هتشادنپ  یمدآ  ایآ  دیوج ، یم  يرازیب  اه  نآ  هدنهد  ماجنا  زاو  اه  نآ  زا  دشاب  هدیورگ  نیـسپزاب  زورهب  وا و 

رب دنا  هتشادنپ  دننز  یم  ناهانگ  ماجنا  هب  تسد  هکیناسک  ای : دبای  تسدوا  رب  دناوت  یمن  سکچیه  درادنپ  یم  ایآ  دنا ؟ هدرک  اهر  دوخ  رس 
دننک . یم  يرواد  دب  دنیوج ، یم  یشیپ  ام 

وا هتخیگنارب  ودـنوادخ  هب  هک  دزیرب  ار  یناسک  كاپ  ياهنوخ  دـناوت  یم  یمدآ  ربماـیپ ، هماـن  نیئآ  ادـخ و  هماـن  زا  رازفا  تسد  مادـک  اـب 
هک دوب  دـنلب  ناشزاوآ  دـندرازگ و  زامن  هتفگ  هماقا  ناذا و  دنتـشاگناتسار و  ار  وکین  ماجرف  دـندرک و  يوریپ  ار  تسرد  هار  دـندیورگ و 
مه یئاهراک  يارب  دنراد  یم  تسود  دنوشیم و  نامداش  دندروآ  هچنآ  هب  هک  یناسک  دیا ؟ هدیشک  حالس  ام  يور  رد  ارچ  امش  میناملـسم 

كاندرد  يرفیک  تسا  ار  نانآ  دنراد و  رفیک  ربارب  رد  یهاگهانپ  ناشیا  هک  رادنپم  زگره  دنیاتسب  ار  ناشیا  دنا  هدرکن  هک 
وا يارب  يرای  وکین  هتـشاد و  دمآ  تفر و  ناربمایپ  نیرت  گرزب  اب  هک  کلام  نوچمه  یـسک  نتـشک  رد  درم  نیا  تشاد  يزیوآ  تسد  هچ 
زا شیپ  هچ  مالـسا و  زا  سپ  هچ  هتـشامگ و  رب  تاقدص  يرازگراک  هب  شرابتنایم  رد  ار  يو  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخدورد  وا - هدوب و 
زج يرگید و  نتـشک  رد  وا  نداد  رفیک  يارب  زج  ار  یـسک  هک ، ره  دـمآ " و  یم  رامـش  هـب  ناـیاورنامرف  ناـنگمه  زا  نادرمگرزب و  زا  نآ 

دشکب ار  شیک  نیا  هب  ناگدنورگ  زا  یسک  هناهاگآ  سک  ره  هتشک و  ار  مدرم  همه  هک  تسا  نانچ  دشکب  نیمز  يور  رد  يراکهیت  يارب 
رد  هتسویپ  هک  تسا  خزود  وا  يازس 

هحفص 323 ] ] 

هیآ 93  ءاسن - هروس 4 - دنام  دهاوخ  نآ 
اج هب  یهانگ  هکنآ  یب  و  تخانش ، اور  ار  ناشهانگ  یب  ناسک  ناگتشک و  نآ  ياه  هداوناخ  هیوس  همه  جارات  درم ، نیا  يا  هزیگنا  هچ  اب  " 

یگدرب هب  ار  همه  دـناسر و  ناشیا  هب  اه  بیـسآ  دنـشاب  هدومن  يراکهبت  ناناملـسم  ياهزرم  نایم  رد  اـی  هداد  ماـجنا  یتشز  راـک  هدروآ و 
غورد و راب  یتسار  هب  دـنرازایب  دـنا  هداد  ماجناهک  يراک  رفیک )  ) يارب زج  ار  شیک  نیاهب  هدـنورگ  ناـنز  نادرم و  هک  یناـسک  تفرگ " ؟

دنا "  هدیشک  شود  رب  ار  راکشآ  یهانگ 
هجنکش ریز  دنناملسمهک  ار  یهورگ  نارس  هدومن و  مالسا  ياه  همان  نیئآ  زا  يریگ  هرانک  یتشرد و  یئوخژد و  یلدگنـس و  همه  نیا  ارچ 

كاندرد . زوررفیک  زا  نارگدادیب  رب  ياو  نالدگنس ، رب  ياو  دندنازوس ؟ شتآ  هب  هداهن  گید  ریز  رجآ  ياج  هب  اراه  هلک  ارچ  دندیشک و 
هتساوخ هدرک  ردب  هار  ار  وا  شکاپان  ناور  تفرگ و  دوخ  يادخ  ار  شیوخ  سوه  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  درادیئوربآ  هچ  و  تسیک ؟ دلاخ 

هدومن و تشز  ار  مالسا  كاپهرهچ  تسکشب و  ار  دنوادخ  ياه  نامیپ  اتتخاس  تسم  ار  وا  شتوهـش  دنکفا و  یهارمگ  هب  ار  يو  شیاه 
دوب و دب  یهار  هنازوت و  نیک  تشز و  يراتفر  یتسار  هب  نیا  هک  دیهج  شرسمهرب  تشکب  ار  کلام  یهارمگ - رـس  زا  هکبش - نامه  رد 

زین کلام  هکنانچ  هدومن  یم  هدیـشوپان  يزار  راکـشآ و  يا  هنیمز  دوخ  هک  تشادـن  يا  هزیگنا  يراک  دـیلپ  نیمه  زج  زین  درم  نآ  نتـشک 
شیپ  تسناد و  یم  ار  نآ  دوخ 

هحفص 324 ] ] 

يوربآ زا  يرادساپ  هار  رد  اردوخ  ناج  هدزمتس ، درم  نآ  سپ  یتشک  ارم  وت  تفگ : داد و  یهاگآ  زا  ار  شرسمه  دمآ ، شیپ  ندادیور  زا 
زا يریگولج  يارب  هک  ره  هک : تسا  هدـمآ  تسنادـن  ربمایپ  هتفگ  ناوت  یمن  دـنناوارف  نآ  نارگـشرازگ  سب  زا  هک  ینخـس  رد  وداهن  شنز 
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ره تفگ : هک  تسا  هدـمآ  یتسرد  شرازگ  زین  تسا و  رامـش  هب  ادـخ  هار  ناگتخابناج  زا  دوش  هتـشک  شرـسمه  هب  نارگید  يزارد  تسد 
تسادخ . هار  هتخابناج  دوش  هتشک  دنک  یم  متس  يو  رب  هک  یسک  ربارب  رد  یگداتسیا  يارب  سک 

ناوت یم  ایآ  دیامن  كاپ  اه  يراکهبت  نآ  زا  ار  دلاخ  نماد  دـنناوت  یمن  هدز  زابرـس  تاکز  نداد  زا  کلام  هک  يدروآ  رد  نم  هناهب  نیا  و 
وگم وگب  هار  نآ - ندوب  هتـسیاب  رـس  رب   - هدرک و یم  يراددوخ  ام  شیک  يارب  يا  هیاپ  مان  هب  تاکز  نتفریذپ  زا  درم ، نآ  هک  تشاد  رواب 

یم زامن  هدروآ - شناربمایپ  نیرت  كاپ  هچنآ  هب  مه  يو و  کـیپ  هب  مه  وا و  هماـن  هب  مه  و  هدـیورگ - ادـخ  هب  مه  هک  نیا  اـب  هدرپس ؟ یم 
میناملسم " و ام  هک " : هتـشاد  یم  رب  گناب  شزاوآنیرتدنلب  اب  هدروآ و  یم  اج  هب  نآ  زج  هماقا و  ناذا و  زا  ار  نآ  ياه  هتـسیاب  هدرازگ و 

ادخب . هن  هتشامگ ؟ رب  تاقدص  يرازگراک  هب  ار  وا  زارد  يراگزورزین  ناربمایپ  نیرت  گرزب 
تسا هدنسبدچیپب  رـس  هژیو  یـسک  هب  تاکز  نداد  زا  وا  همان  هب  دنوادخ و  هب  ندیورگ  اب  تسرپ  اتکی  ناملـسم و  يدرم  هک  نیمه  اهنت  ایآ 
نامرف دیاب  یماگنه  نینچ  رد  ایآ  دشاب ؟ هتشادن  ارچ  نوچ و  روتسد  نیا  داینب  ندوب  هتسیاب  رد  دنچ  ره  میرامشب  نیئآ  زا  هتـشگرب  ار  وا  هک 

نخس  نیا  ندوب  رد  رگم  داد ؟ وا  نتشک  هب 
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ادخ کیپ  زین  نم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  يدنوادخ  هک  دهد  یهاوگيدرم  ره  تفگ : هک  میتسه  لد  ود  ناراذگ  نیئآ  نیرت  گرزب  زا 
ادج اب  ودزیمایب  ینز  اب  اوران  هب  نز ، نتـشاداب  دشکب ، ار  یـسک  دهد : ماجنا  ار  راک  هس  نیا  زا  یکی  رگم  دـنزیرب  ار  وا  نوخ  دـیاشن  متـسه 

دنک . اهر  ار  دوخ  شیک  ناملسم ، هدوت  زا  ندش 
: هزیگنا هس  نیا  زا  یکی  اب  رگم  دنزیرب  ار  ناملـسم  درم  نوخ  تسین  اور  شنادـناخ :- يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  يو - راتفگ  نیا  رد  ای 

دشکب  اوران  هب  ار  یسک  ای  دزیمایب  ینزاب  اوران  هب  نز  نتشاد  اب  ای  درآ  رگید  شیک  هب  يور  ندروآ . مالسا  زا  سپ 
هناگی يادخ  زج  یئادخ  دنیوگب  ات  راکیپ  مدرم  اب  هک  هداد  نامرف  نم  هب  شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  يو - راتفگ  نیا  رد  ای 

تسادخ . اب  ناشیا  نتساوخ  رامش  هب  رانک و  رب  دربتسد  زا  ناش  اه  یئاراد  اه و  نوخ  دنتفگ ، ار  نیا  نوچ  و  تسین ،
تسوا نابهگن  رادنپ  زا  رترب  دنوادخ  زورهنابش  درازگب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  سک  ره  تفگ : یم  هک  ناملس  هب  رکبوب  دوخشرافـس  رد  ای 

يا هتسکش  ار  دنوادخ  ینابهگن  زرم  هنرگو  شکم  تسا  نانآنابهگن  هک  ار  یناسک  زا  کیچیه  سپ 

هحفص 326 ] ] 

دنکفا . دهاوخ  شتآ  رد  ور  هب  اروت  ادخ  و 
ار ناـنآ  دناتـس و  یم  زاـب  زین  يو  ناـسک  ویئاراد  هداوناـخ و  زا  ار  یناملـسم  شزرا  تاـکز ، تـخادرپ  زا  ناملـسم  درم  ندز  زابرـس  اـیآ 

ناوت یم  یچیپرـس  نیمه  اهنت  ایآ  و  هداد ؟ ار  نانآ  جارات  روتـسد  یتسار  هب  كاپ  ربمایپ  هک  دـنادرگ  یم  راکهبت  ناـشیک  دـب  نآ  ناـنگمه 
دنهج ؟ رب  هدازآ  نانز  راتفرگ  نآ  رب  دنشکب و  ار  همه  يدوز  نآ  هب  دنیابرب و  دنراد  هچنآ  دنهد و  ناش  یگدرب  هب  روتسد  هک  دوش  هزیگنا 
یم زارف  نیا  ندروآ  نابز  هب  اب  یتسار  هب  مکارـسا " و  اوئفدا  تفگ " دـلاخ  دـنیوگ  و  میدرک - دای  زین  امو  دـنا - هدروآ  مه  يرگید  هناـهب 

ارنانآ دوب  نیا  دناسر  یم  ار  نتـشک  روتـسد  ناینانک  نایم  رد  اوئفدا  هژاو  یلو  دیناشوپب " مرگ  هماج  ار  ناتاه  ینادـنز  دـیوگب "  تساوخ 
سوه هک  دنرآ  یم  ینازغم  کبس  اهنت  مه  ار  زیوآ  تسد  نیا  دندوب ، هدرب  نایاپ  هب  ار  راک  هک  داهننوریب  هب  ياپ  دلاخ  یماگنه  دنتـشک و 

هب درب و  یمن  راک  هب  ار  ناشیا  نابز  هتـساخن و  رب  ناینانک  نایم  زا  هک  رارـض  دنیوگ ، نخـس  هنادرخیب  هتفرگ و  یگدرب  هب  ار  ناشیا  درخ  اه 
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ار کلام  نآ - ندینـش  اب  وا - هنوگچ  سپ  دوب  هتفگن  نخـس  ینانک  نابز  هب  زور  نآ  ات  هک  مه  وا  هدنامرف  دیـسر و  یم  هداز  یبلعث  نایدسا 
تشک ؟

نیا اب  دیزگيرود  وا  زور  نامه  هدیچیپ  رـس  يو  نامرف  زا  تفرگ و  مشخ  دـلاخ  رب  يراصنا  هداتق  وبا  ارچ  دـشاب  تسرد  رادـنپ  نیا  رگا  و 
دنیب . یم  دوخ  مشچ  اب  دنرگنب  ات  دنتسین  نارگید  ار  هچنآ  دوب  یئاج  رد  هک  ره  تسیرگن و  یم  ار  شیاهراک  کیدزن  زا  وا  هک 

اب " و  دشاب ؟ هتفگ  نانچ  نینچ و  زج  هب  امـش  تسود  منک  یمن  نامگ  هتفگ " : وا  هک  دوب  نیا  کلام  نتـشک  يارب  دلاخ  دوخ  هناهب  ارچ  و 
نآ رب  راد  هشوگ  ینخس  هکنیا  زج  هتشک ، ار  يو  دوخ ، وا  هک  دیوگ  یم  شیوخ  نابز  هب  نخس  نیا 
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هب يراک  ياپ  نوچ  دنادرگ و  یمن  ار  وانتـشک  ناملـسم ، هدوت  زا  سک  چیه  هاگدید  زا  هدمآرد  وا  ناهد  زا  میریگ  مه  رگا  هک  هتـسب  درم 
تشاداور  دیابن  رفیک  نآ  يارب  درک  ناوتن  نآیتسردان  یتسرد و  هب  يرواد  هک  دیآ  نایم 

رب دوخ  هار  زا  ار  رکبوب  اه  نیا  هک  دنچ  ره  هتخیمایب ؟ نز  نآ  اب  اوران  هب  يو  هک  تفر  نآ  رب  درمش و  شکمدآ  نمـشد و  ار  وا  رمع  ارچ  و 
دینادرگن .

ادـخ هب  ، يدـیهج شنز  رب  سپـس  یتشک و  ار  ناملـسم  يدرم  هک : تخیر  نخـس  نیا  نتفگ  اب  اروا  يوربآ  ربماـیپ  يور  رد  ور  رمع  ارچ  و 
درک ؟ مهاوخ  راسگنس  تدوخ  رادرک  ياه  گنس  اب  ار  وت  هک  دنگوس 

هتفای واریـشمش  رد  یمتـس  بوشآ و  رمع ، ارچ  سپ  دلاخ - هانگ  هن  دوب  ناینانک  نابز  ندرگ  هب  شنارای  کلام و  ندش  هتـشک  هک  نیا  اب  و 
دوب ؟

تسا انیب  نتـشیوخ  دب ) کین و   ) رب یمدآ  تخاس ؟ لال  ار  وا  شرادرک  زج  هب  يا  هزیگنا  چیه  رگم  دنام ؟ شوماخوا  خساپ  زا  دلاخ  ارچ  و 
درایب . دوخ  يارب  یئاه  هناهب  تسددنچ  ره 

رد واهک  تفگ  اجکی  رد  اهنت  دزن و  زاب  رـس  نآ  نتفریذپ  زا  درمـش و  تسار  دـلاخ  شهوکن  رد  ار  باطخ  رـسپ  رمع  نخـس  رکبوبا  ارچ  و 
دیشارت ؟ شیارب  يرترب  کی  مه  رگید  ياج  هتفای و  يا  هیال  ادخ  نخس 

دوزفیب ؟ دوب  هدروآ  دیدپ  وا  يارب  ناینانک  نابزهک  ار  یگنن  دنهن و  اه  گید  ریز  رد  رجآ  ياج  هب  ار  اهرس  ات  دومرفب  دلاخ  ارچ  و 
یگدـنکارپ هب  ارناـنآ  یناتـسادمه  دیـشاپب و  مه  زا  ار  شهورگهتفرگ  یگدرب  هب  ار  وا  هداوناـخ  دـیهجرب و  کـلام  رـسمه  رب  دـلاخ  ارچ  و 

تسا ؟ ناینانک  نابز  هانگ  اه  نیا  همه  ایآ  درک  امغی  ار  شا  یئاراد  هداد  داب  رب  اروا  رابت  دیناشک و 
يزارد تسد  زا  يریگولج  يارب  کلام  هک  دسیونیم  ناراگن  خیرات  ارچ  و 
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دش ؟ هتشک  شرسمه  هب 
رـسپ دبع  رارـض و  تشذگرـس  رد  و  ناینانک - نابز  هن  و  دنا - هتـشاذگ  دلاخ  ياپ  هب  ار  زیت  دنت و  راتـشک  نآ  ناسیون ، همان  یگدنز  ارچ  و 
دلاخ یتسار  هب  دنسیون : یم  ای  کلام  همان  یگدنز  رد  تشکب و  ار  هریونرسپ  کلام  دلاخ ، روتسد  هب  هک  تسا  یسک  وا  دنسیون : یم  روزا 

شربارب رد  هناهب ، نآ  هب  هدننز  گنچ  هک  تسا  یئاه  شـسرپ  اه  نیا  تشک  هجنکـش  ریز  ردار  وا  دلاخ  روتـسد  هب  رارـض  ای : تشک ، ار  وا 
دبای . یمن  اه  نآ  يارب  یخساپ  دتسیا و  یم  نادرگرس 
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هدرب و ار  ناشدرخ  يا  هداب  نوچمه  اوران  هتساوخ  ههیش  هدنکفا و  هاگترپ  رد  ار  نانآ  اه  يزاب  شوه  یتسم  هک  تسا  هدوب  هچ  ار  ناینیـشیپ 
یم هک  دنا  نارگدادیبنانآ  دنهن و  یمن  جرا  ار  ینامیپ  چیه  يدنواشیوخ و  چـیه  نیئآ  نیا  هب  ناگدـنورگکی  جـیه  هرابرد  دـنا و  هدـمآ 

تـسا میمت  ما  اب  شزیمآ  هک  شیوخهاوخلد  هب  ات  دـناشن  یم  اهزور  هریت  هبار  مدرم  دـشک و  یم  ار  کـلام  نوچمه  یـسک  یکی ، نیا  ینیب 
دسرب .

دبای . تسد  ماطق  اب  يرسمه  رد  دوخ  سوه  هب  ات  دشک  یم  ار  ناگدنورگ  ياورنامرف  ربمایپ  نادناخ  دورس  زین  یکی  و 
یم دـنا - هدیـشخب  يو  هب  شناـهارمه  هک  ار - اـبیز  ینز  هدرب  اـمغی  هب  يوـس  همه  زا  ار  نایدـسا  زا  یهورگ  تسین  تسه و  مه ، یمود  و 

هب ات  دندوب  هدمآ  مهارف  نایهاپس  نآ  یئوگ  هک  داب "  تیاراوگ  دیوگ : یم  مه  وا  دهد  یم  دلاخ  هب  ار  راک  شرازگنوچ  و  یم !... دیابر و 
داد خساپ  تشون  رمع  يارب  ار  دمآ  شیپ  نوچ  دننکشب " و  مه  رد  ار  هدازآ  ناوناب  يوربآ  جرا و  زرم  دننک و  يزارد  تسدنانز 
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دیبوکب . گنس  هب  ار  وا  رس 
ادخ و هتخیگنارب  يوبـشوخ  لگ  ات  دتـسرف  یم  نسح  رـسمه  يارب  ناهنپ  ار  ریـش  رد  هدرورپ  يرهز  هک  تسا  هیواعم  رـسپ  دـیزی  زین  نیا  و 

درک - نینچ  تشاد  هک  ياهتساوخ  يارب  هیواعم  دمآ  دهاوخ  هکنانج  ای  دیآ - رد  وا  يرسمه  هب  دشکبار و  يو  كاپ  هداز  رتخد 
دنیوگ یم  یهاگ  دـنیامن ، یم  كاپ  ارناـنآ  نماد  يدروآ  رد  نم  یئاـه  هناـهب  اـب  هک  دنتـسه  یهورگ  زین  نارگ  دادـیب  نیا  یپ  رد  هاـگنآ 
ندیسر هار  رد  ار  دوخ  هشیدنا  ناشیا  هک  دنـسیون  یم  یهاگ  دندوب  هتفر ) لیوات  هار  و   ) هتفایرد رگید  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ  روتـسد  نانآهک 

( لیوات داهتجا و   ) هنیمز ود  نیا  شاک  هک  دندوب - هدرک ) داهتجا  و   ) هدیـسر یتشاد  رب  نانچ  هب  ماجنارـس  هتخادنا و  راک  هب  ربمایپ  نامرف  هب 
ار هانگ  هتفرگ و  یلام  تسامو  یـشک  هلام  رازفا  ار  ناینانک  نابز  مه  یهاگ  ددرگ - یئاه  يراکهبت  نینچ  زیوآ  تسد  ات  دوب  یمن  داـینب  زا 

يرواد رگا  دنزاس " و  یم  راکـشآ  ار  هچنآ  دنا و  هتفهن  اه  هنیـس  رد  ناشیا  هک  ار  هچنآ  دناد  یم  دـنوادخ "  دـنزادنا و  یم  نآ  ندرگ  هب 
دراد . یم  تسود  ار  نارگداد  دنوادخ  هک  نک  يرواد  هنارگ  داد  نانآ  نایم  سپ  يدرک 

مود  زادنا  مشچ 
وربآ و نوخ و  ناج و  هدمآ و  تسخن  ربمایپ ، نیـشناج  هک  تسا  نیا  مینادرگرب  نآ  يوس  هبار  نخـس  يور  دیاب  هک  يزادنا  مشچ  نیمود 

شرافس شنایهاپس  هب  هدوبراکهبت و  راسگ و  هداب  هک  روزا  رسپ  رارض  دلاخ و  نوچمه  هدرپس  یناسک  تسد  هب  ار  ناناملـسم  نیئآ  نانز و 
دینازوسب  هدنز  هدنز  هتشگزاب  ام  شیک  زا  ار  هک  ره  هک  دنک  یم 
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 " یمیلس ناگتشگ  رب  شیک  زا  شخب "  ود  هب  دیدرگ  رب  هتشاد - زاب  راک  نآ  زا  ار  مدرم  ربمایپ ، دنمجرا  ياه  همان  نیئآ  یناد  یم  هکنیا  اب 
دناشن اهزور  نیرت  هریت  هبار  مدرم  هک  ار  تشز  رایـسب  ياـه  يراـکهبت  نآ  همه  زین  سپـس  دـنازوس " و  یم  ار  هاـجف  ربماـیپ  نیـشناج  و " 
ناتساد رد  دراد و  اور  يزیچان  شنزرس  اه  نآنوماریپ  رد  زگره  هک  دینـشن  یتیگ  شوگ   " دوبن ، زگره  زرمارف  یئوگ  هک  هتفرگ "  هدیدان 

دزادنایب . یگنساهراک  نآ  ماجنا  هار  رد  دیدن  مه  سکچیه  دنک و  رت  بل  اه  نآ  ندرمش  دنسپان  رد  وا  هک  دنا  هدرواین  زین  اه 
يو زا  شدوخ  ياه  ینابیتشپ  زا  هچنانچ  نیا - اب  دادن  رفیک  وا  هانگیب  ناملـسم و  نارای  کلام و  راتـشک  يارب  ار  دلاخ  ، ربمایپ نیـشناج  ارچ 

تشادن ؟ یئارچ  نوچ و  اهيراکهبت  نیا  نداد  يور  رد  دیآ - یم  رب 
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هب ارشا  ینز  رفیک  ارچ  و  تسبن ؟ هنایزات  هب  ار  يو  نز  نآ  اـب  شیاوراـن  شزیمآ  يارب  ارچ  و  تشکن ؟ ار  وا  هتخیر  هک  ینوخربارب  رد  ارچ 
تسا ؟ هدرک  دادیب  شناملسم  ناتسدریز  رب  هک  دیناسرن  یسک  يازس  هب  ار  وا  ارچ  و  دیناشچن ؟ يو 

داد و- اهبنوخ  داهنشیپ  هریون - رـسپ  ممتم  کلام - ردارب  هب  تساد و  شوخان  ار  وا  راک  هکنیا  اب  تخانـشن  اور  ار  دلاخ  ندرک  رانک  رب  ارچ 
دنک ؟ اهر  ار  کلام  رسمه  ات  دومرفب  ار  دلاخ  هدمآ - هباصالا " ج 1 ص 415  رد "  هچنانچ 

نآ يارب  ار  درم  نآ  داد و  زیهرپ  یـشنک  دـب  زا  وتشاداو  کـین  ياـهراک  هب  ار  مدرم  ناـبزهب - دـیاب - مک  تسد  یلو  چـیه  هـمه  اـه  نـیا 
هب هک  دشاب  نآ  دـیاب  شا  هناشن  نیرتمک  يرامـش  یم  دنـسپانار  يرگید  راک  وت  رگا  اریز  تفرگ  شنزرـس  شهوکن و  داب  هب  اه  يراکهزب 

ینک . رادید  شرت  یئور  اب  ارناگشیپ  هانگ  وا - رب  دورد  ناگدنورگ - ياورنامرف  هتفگ 
هب ار  ادخ  روتسد  وا  درادنپ  یم  یهاگ  دنام "  یم  رد  دنکیم و  گنرد  شیاه  يراکهبتو  دلاخ  زا  ینابیتشپ  رد  ربمایپ  نیشناج  هک  هدش  هچ 
زا ار  باطخ  رـسپ  رمع  تسادـخ و  ياه  ریـشمش  زا  يریـشمش  وا  هک  درآ  یم  هناهب  یهاگ  هدـیزغل و  هارنیا  رد  هتفایرد و  رگید  يا  هنوگ 

وا نوماریپ  رد  نخس  زا  هک  دهد  یم  روتسد  ودراد  یم  زاب  وا  شهوگن 
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یم مشخ  هداتق  وبا  رب  هدمآ - دیدحلا " ج 4 ص 187  یبا  نبا  حرـش  رد "  هچنانچ  دشک و - ماک  رد  يو  يزروهنیک  زا  نابز  دتـسیا و  زاب 
تسا . هدرمش  دنسپان  ار  دلاخ  راک  ارچ  هک  دریگ 

ات نانآ  میهاوخب  هکنآ  یب  مینادرگب  نآ  يوس  هب  ار  ناگدنناوخ  يور  هک  مینک  یم  هدنسب  نیمه  هب  زادنا  مشچ  نیا  نوماریپ  یسررب  رد  ام 
رب هناهب  ود  نآ  زا  مادـک  چـیه  ندوب  ترپ  میرادـن  نامگ  اریز  میئاـمنب  دروخ  یم  مشچ  هب  اـهزرم  نیرترود  رد  ار  هچنآ  میربب و  هار  ناـیاپ 

اهزور نیرت  هریت  هب  ار  مدرم  هک  كانمهس  يراکهبت  نآ  دنادن  هک  تسه  ناناملـسم  نایمرد  یـسانش  نیئآ  چیه  ایآ  دشاب ، هدیـشوپ  یـسک 
نیا تشپ  رد  ار  شناهانگ  دناوت  یمن  یناسآ  هب  هدادـن  ماجنا  هدوب  يو  هتـسیاب  ار  هچنآ  هک  سک  ره  دراد و  یمن  رب  داهتجاو  لیوات  دـناشن 

یتساوخ زاب  چیه  یب  دورب و  رد  دشچب  دیاب  هک  یئاهرفیک  ریز  زا  دیامنب و  وکین  ار  شیاه  يراکهزب  دناشوپب و  نآ  ياه  دـننام  هدرپ و  ود 
و دنکشب ، اه  یئاراد  اهوربآ و  اه و  ناج  هراب  رد  ار  دنوادخ  نامرف  هتخانـش  اور  ار  نانز  هدازآ  يوربآ  نتخیر  دزیرب و  اه  نوخ  ناگیار  هب 

نیمه شا  يراسگ  هدابيارب  نوعظم  رـسپ  همادق  هچنانچ  دریذـپ ، یمن  يو  زا  رواد  دـیامن  يراکبان  لیوات  داهتجا و  فال  اب  هک  مه  یـسک 
تسا . هدمآ  اهاج  رگید  یقهیب "ج 8 ص 316 و  ننس  رد "  نآ  ناتساد  دز  هنایزات  داد و  رفیک  ار  يو  هتفریذپن  رمع  یلو  دروآ  ار  هناهب 

رد شنادـناخ - يو و  رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ربماـیپ - ناراـی  زا  یهورگ  هک  دـنا  هدروآ  راثدرـسپ  براـحم  ناـبز  زا  رذـنم  هبیـش  یبا  نـبا 
ياهراک دـندیورگ و  شیک  نیا  هب  هک  یناسک  هک : تسا  يادـخ  راـتفگ  هب  اـم  یمرگتـشپ  دـنتفگ  دـندرک و  يراـسگ  هداـب  ماـش  نیمزرس 

درک  رفیک  ار  ناشیا  رمع  یلو  هیآنایاپ  ات  تسین  یهانگ  ناشیا  رب  دنروخبهچ  ره  دندرک  هتسیاش 
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يادخ نخس  زا  هدش  دای  زارف  زین  لیهس  رسپ  یصاع  لادنج  وبا  هدمآ  یلیهـس ج 2 ص 231  هماخ  هب  فنالا "  ضورلا  رد "  هچنانچ  زاب  و 
دز . هنایزات  ار  وا  هدیبع  وبا  تخادرپ و  يراسگ  هداب  هب  درک و  لیوات  ار  رادنپ  زا  رترب 

رب نآزا  یمتس  بوشآ و  زگره  دنادرگ  هنهرب  ار  ریـشمش  كاپ ، راگدنوادخ  رگا  هک  دشاب  لد  ود  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم  سکجیه  ایآ  و 
دزیر و یمن  ار  ناکاپ  ياه  نوخ  هداتفین  راک  هب  يزابـس  وه  هار  رد  دنکـش و  یمن  نآ  يرایتسد  هبدـنوادخ  ياه  نامیپ  تساخ و  دـهاوخن 
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هزیکاپ ینادرم  كاپ و  ینامدرم  تسد  رد  اهنت  دـهد و  یمن  داب  رب  ار  مالـسا  يوربآ  دـیآ و  یمن  رد  هب  ماین  زا  نانز  اـب  اوراـن  شزیمآ  يارب 
دنشاب ؟ رانک  رب  یشنک  دب  يراکهبت و  زا  هک  دریگياج 

وا مشخ  نتخیگنارب  ربمایپ و  راگزور  رد  دلاخ  ياهیراکهبت 

رد دنوادخ  هک  درامشب  يریشمش  ار  وا  دشخبب و  يو  هب  ار  هدنیازف  يرترب  نآ  دیایب و  ربمایپ  نیشناج  هک  تشاد  یجرا  هچ  دوب و  هک  دلاخ 
روتـسد شخب "  رد  هک  دوب ؟ ادـخ  نمـشد  وا  ربماـیپ - نیـشناج  نیمود  راکـشآ  هتفگ  هب  هک - نیا  اـب  تسا ، هدومن  هنهرب  شنانمـشد  يور 

هک دوب  نیا  زج  ایآ  و  تشاد ؟ ترپ  غورد و  هیاپ و  یب  ینخس  گنر  زج  يو  خساپ  ایآ  همه ، نیا  اب  تشذگ و  کلام "  ناتـساد  رد  هفیلخ 
تفرگ ؟ دنخشیر  ینادان و  هزیگنا  ار  دنوادخ  شیک  رد  ناسک  ياه  يرترب  شور  اب  يو 

رد رگم  هدومن ؟ هنهرب  دوخ  نانمـشد  يور  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  میرآ  رامـش  هب  اهریـشمش  نآ  زا  يریـشمش  ار  دـلاخ  میناوـت  یمهنوـگچ 
یگریچ يو  رب  سوهو  مشخ  هک  اجنآ  هدوب و  زیرنوخ  لدگنس و  شندرگ و  وا  هک  دنسیون  یمن  تسا - ام  ربارب  رد  هک  شا - همان  یگدنز 

يو و رب  ادـخ  نـیرفآو  دورد  دــنوادخ - کـیپ  هـک  مـه  یماـگنه  رد  هـتبلا  و  هتــشاد ، یمن  مـشچ  شیپ  رد  ار  دــنوادخ  شیک  هتفاـی  یم 
دوب و رت  كانمهـس  درک  هریون  رـسپ  کـلام  اـب  نآ  زا  سپ  هچنآ  زا  هک  هدومن  يراـتفر  اـصیمغلا  رد  نایمیذـج  اـب  دوـب  هدـنز  شنادـناخ -
رد يو  زا  دوب  نادرگ  ور  وا  زا  كانمـشخ و  يو  ربدنچ  يراگزور  هک  نآ  زا  سپ  شنادـناخ - يو و  رب  نیرفآ  دورد و  ادـخ - هتخیگنارب 

درک . هچ  نآدرک  حاطب ، نایعوبری  اب  ات  داد  لد  وا  هبهک  دوب  یشوپ  مشچ  نیا  تشذگ و 
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ور درک و  هک  یهاـنگ  ياربوا  نتخاـس  راـتفرگ  يو  رب  شنتفرگ  مـشخ  زاسپ  مـه  نآ  درم - نـیا  زا  ناربماـیپ  نـیرت  گرزب  تشذـگ  رگا 
یب مه  نآ  يو - زا  ربمایپ  نیـشناج  تشذگ  هک  رگنب  سپ  درک ، هچنآ  دـنکب  هکدـهدب  لد  وا  هب  مه  زاب  زارد - يراگزور  هب  شا  ینادرگ 

یمدرم هک  شیاه  هویش  مه  درم و  نیا  ناور  رد  هدومن  وا  زا  هک  یئاه  ینابیتشپ  و  دروآ ؟ دهاوخراب  هب  هچ  ینادرگ - ور  مشخ و  هنوگچیه 
دیازفایم ؟ ار  نانآ  یئاورپ  یب  یخاتسگ و  هنوگچ  دراذگ و  یم  اج  هب  هچ  دندوب  رگبوشآ  یئاه  هورگ  راکهبت و 

نایم رد  ار  يو  هب  رکبوب  همان  هک  نیا  اـب  تسا  هدومن  هنهرب  شنانمـشد  يور  رب  دـنوادخ  هک  میرامـشب  یغیت  ار  دـلاخ  میناوت  یم  اـجک  اـم 
اب يزیمآ  یم  نانز  اب  هدوسآ  لد  اب  وت  یتسار  هب  هک  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  دـلاخ  هنن  رـسپ  دـسیون " : یم  هک  مینیب  یم  خـیرات  ياه  گرب 
هب دـلاخ  هک  تشون  يو  هب  یماگنه  ار  نیا  تسا " و  هدـشن  کشخ  ناملـسم  درم  تسیود  رازه و  نوخ  تاهناخ  هناتـسآ  رد  زونه  هک  نیا 

شیوخ نم و  نایم  یتشآ  دـنویپ  تتـسود  دزن  وت  یتسار  هب  هک  مارآ  داد "  خـساپ  يو  هب  هعاجم  هد " و  نم  هب  ارترتخد  تفگ " : هعاجم 
دلاخ تشون و  يو  يارب  ار  الاب  همان  دیـسر  رکبوب  هب  شرازگ  نوچ  داد و  زین  وا  هدبار " و  ترتخد  درم  يا  نامه  تفگ "  یتخیـسگ "  ار 

رد دلاخ  تسد  اب  هک  دوبن  يا  هشیش  نیتسخن  نیا  و  تسا .  - باطخ رسپ  رمع  تسد - پچ  كدرم  نآ  راک  نیا  تفگ  یم  دید  هک  ار  همان 
ادخ نیرفآ  دورد و  يو - هدز و  رسوا  زا  ص )  ) ادخ هتخیگنارب  راگزور  رد  هدیهوکن  تشز و  رایـسب  راک  نیا  دننامهاریز  تسکـش  مالـسا 
یم هکم  نوماریپ  هب  ار  هاپس  زا  یئاه  ناکی  ص )  ) ادخ کیپ  دسیون : یم  قحـسا  رـسپ   ) دوب هتـسج  يرازیب  وا  راتفر  زا  شنادناخ - يو و  رب 

نیمه يارب  هک  یناسک  زا  یکی  دـننز  راکیپ  هب  تسد  داد  یمنروتـسد  یلو  دـنناوخب  یمارگ  گرزب و  يادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف 
يارب  ار  وا  یلو  دوش  راپسهر  هماهتبونج  هب  ادخ  هب  مدرم  ندناوخ  يارب  ات  دومرفب  ار  وا  هک  دوب  دیلو  رسپ  دلاخ  داتسرف  همانرب 
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گنج رازفا  وا  ندید  اب  ناشیاو  دنداهن  ياپ  هداز  رماع  نایمیذـج  نیمز  رـس  رب  نوچ  دـندوب و  وا  اب  زین  نایزات  زا  یئاه  هورگ  داتـسرفن  دربن 
دنا - هدش  ناملسم  مدرم  یتسار  هب  هک  دیراذگ  نیمز  رب  ار  گنج  رازفا  تفگ  دلاخ  دنتفرگرب ،

زا يدرم  میهن  نیمز  رب  ار  گنج  رازفا  ات  داد  روتـسد  هب  دلاخنوچ  هک  داد  شرازگ  دوب  یمیذج  ناروشناد  زا  هک  ام  نارای  زا  یکی  تفگ :
نیمز ار  گنج  رازفا  هکنآ  زا  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، دـلاخ  نیا  امـش  رب  ياو  نایمیذـج  يا  تفگ  دـندناوخ  یم  مدـحج  ار  وا  هک  ام 
رازفا زگره  نم  ادـخ  هب  تسا  امـش  ندز  ندرگ  شراکاهنت  زین  نآ  زا  سپ  امـش و  ندرک  ریگنـسد  رگم  درادـن  يا  همانرب  چـیه  دـیتشاذگ ،

؟ يزیرب ار  ام  ياه  نوخ  یهاوخ  یم  مدـحج  دـنتفگ : هتفرگ و  ار  وا  شدوخ  هورگ  زا  ینادرم  هک : تفگ  مراذـگ . یمن  نیمز  رب  ار  گـنج 
يو اب  هنوگ  نیمه  هب  و  دـنا . هتفای  شمارآ  مدرم  هدرک و  اهر  ار  راکیپ  دـنا و  هداهن  نیمز  رب  ار  گـنج  رازفا  هدـش و  ناملـسم  مدرم  یتسار 
دید نینچ  هک  دلاخ  دنداهن و  نیمز  زا  ار  اهرازفا  گنج  دلاخ ، نخـس  هب  یمرگتـشپ  اب  هورگ  همه  دـنتفرگ و  وازا  ار  گنج  رازفا  ات  دـنتفگ 

هب شرازگ  نوچ  تشک و  هک  ار  نانآ  تشک  دـینادرگ و  غیت  كاروخ  ار  همه  هاگنآ  دنتـسبب و  رـس  تشپ  زا  ار  نانآ  ياه  تسد  ات  دومرفب 
هچنآ زا  وت  هاگشیپ  رد  نم  ایادخ  راب  تفگسپـس : تشادرب و  نامـسآ  يوس  هب  تسد  ود  دیـسر  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - کیپ 

رب هک  تسا  یتسرد  ياه  شرازگ  زا  نیا  دـسیون : یم  باعیتسالا " ج 1 ص 153  رد "  رمع  وب  میوج ، یم  يرازیب  هدرک  دیلو  رـسپ  دلاخ 
هدنام . ياج 

ادخ نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنارب  تفگ : هک  دنا  هدروآ  يدومحم  رفعج  رسپ  میهاربا  نابز  زا  ناروشناد  زا  یخرب  دسیون  یم  ماشه  نبا 
یلو  متفای  اراوگ  ار  نآ  هدزم  متفرگ و  رب  سیح  یکاروخ  زا  يا  همقل  ایوگ  هکمدید  باوخ  تفگ : يو - رب 
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دونـشخ يو  زا  ادـخ  ور - تسار  رکبوب  دروآ  رد  هب  ار  نآ  هدرک  تسد  یلع  هاـگنآ  تفرگ و  ار  میولگخـیب  نآ  زا  يزیچ  مدرب  ورف  نوـچ 
هچنآ زا  يا  هراپ  رد  هک  دیآ  یم  وت  دزن  يا  يا  هنوگ  هب  يدوب  هداتـسرفهک  تهاپـس  ياه  ناکی  زا  یناکی  کنیا  ادخ  کیپ  يا  تفگ  داب -
اهراک ات  یتسرف  یم  ار  یلع  هاگنآ  تسا و  اه  يریگ  هدرخ  نآ  ياـهراک  زا  رگید  يا  هراـپ  نوماریپ  رد  يراد و  یم  تسود  هداد  ماـجنا  ار 

دنک . هار  هب  ور  ار 
: تفگ دناوخب و  ار  داب - دونشخ  وا  زا  ادخ  بلاط - وبا  رـسپ  یلع  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  دنوادخ - کیپ  سپـس  هتفگ : قاحـسا  رـسپ 

دگل تیاپ  ریز  دنتـسب  یم  راکهب  مالـسا  زا  شیپ  هک  ار  هناشنادـیب  ياـه  راـک  رگنب و  ناـشیا  راـک  رد  وش و  نوریب  هورگ  نیا  يوس  هب  یلع 
سپدوب هداتسرف  يورب - ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - کیپ  هک  دوب  یئاه  یئاراد  وا  اب  دمآ و  نانآ  دزن  هب  ات  دش  نوریب  یلع  رـسپ  نک . بوک 

مه ار  دوگ  وت  یبوچ  ناوات  هک  تفر  شیپ  اجنآ  ات  تخادرپب و  دوب  هدیـسر  ناش  یئاراد  هب  هک  یئاهنایز  ناوات  ناگتـشک و  همه  ياـهبنوخ 
زا يزیچ  زونه  دمآ و  ماجنا  هب  راک  نیا  نوچ  دـنامن و  ناوات  یب  هتفر  داب  رب  یئاراد  نوخ و  چـیه  داد  دنـشارت  یم  گسيروخبآ  يارب  هک 

هتفر داب  رب  هک  تسه  ینوخ  ای  یئاراد  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  دیسرپ : ناشیا  زا  داب - دونشخ  يو  زا  ادخ  یلع - دوب  هدنام  داد  ربمایپ  هچ  نآ 
دورد و دنوادخ - کیپ  يوس  زا  ات  مهد  یم  امـش  هب  زین  ار  اه  یئاراد  هدنام  نیا  نم  سپ  تفگ  هن . دنداد  خـساپ  دـشاب ؟ هدـشن  تفای  زابو 
. دیشاب راکناتسب  وا - هن  دیناد و  یم  امش  هک  یئاه  تباب  زا  زونه  دیاش  اریزمشاب  هدومن  يراک  راوتـسا  یـشیدنا و  رود  يو - رب  ادخ  نیرفآ 

تـسرد تفگ  وا  داد ، یهاـگآ  شرازگ ، زا  ار  وا  تشگ و  رب  يو - رب  ادـخ  نیرفآ  دورد و  ادـخ - کـیپ  دزن  هب  هاـگنآ  درک و  ناـنچ  سپ 
داتـسیا و دروآ و  ادخ  هناخ  هب  يور  تساخرب و  يو - رب  ادخ  نیرفآ  دورد و  ادخ - هتخیگنا  رب  سپـس  هک : تفگ  يدومن . کین  يدرک و 
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وت ناتسآ  رد  درک  دیلو  رسپ  دلاخ  هچ  نآ  زا  نم  ایادخ  راب  تفگ : راب  هس  دش و  ادیوه  شلغب  ود  ره  ریز  ات  درک  دنلب  ار  شتسد  ود  نادنچ 
يرازیب 
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میوج . یم 
مالـسا نیمز  رـس  رد  تفگ : يو  هب  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  هک  تفرگ  رد  ینخـس  زین  فوع  رـسپ  نمحرلا  دبع  دلاخ و  نایم  هراب  نیا  رد 

وب هدرب  ملاس  رمع و  رـسپ  هللا  دـبع  هک  هدـمآ  هباصالا "  رد "  مهو  تسا . مالـسا  زا  شیپ  ینادان و  راگزور  راگنا ، هک  يدرک  راتفر  ناـنچ 
زا دـیاب  زین  ار  يو  یئاوسر  نیا  تسا - هدـمآ  هباصالا " ج 2 ص81  رد "  هکنانچ  هتبلا - دنتـسناد و  هدـیهوکن  يو  زا  ار  راـک  نیا  هفیذـح 

دروآ . رامشب  ناینانک  نابز  ياه  يراکهبت 
شا یناور  ياه  ششکنامه  ياه  هدنامزاب  زا  دش  نایامن  دلاخ  ریـشمش  زا  رکبوب  راگزور  رد  هک  يزاردتسد  بوشآ و  متـس و  نآ  سپ 

زا يریـشمش  ار  وا  میناوـت  یم  اـجک  اـم  سپ  تفرگ . شیپ  ار  هویـش  نـیمه  زور  نیتـسخن  زا  و  دوـب ، مالـسا  زا  شیپو  یناداـن  راـگزور  رد 
يرازیب يو  زا  نامسآ  يوس  هب  تسد  ادخ و  هناخ  هب  ور  راب  نیدنچ  مالـسا  گرزب  ربمایپ  یتسار  هب  هک  نیا  اب  میرامـشب  ادخ  ياهریـشمش 

دید ؟ یم  کیدزن  زا  مه  رکب  وب  تسج و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
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رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 
یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 

. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
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يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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